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Polderdijk, F.J.; Een automatisch optisch inspectiesysteem voor
de geometrie van de .essen van scheerapparaten, afstudeerverslag,
vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven, oktober 1988.

In het kader van een afstudeerprojekt is onderzoek verricht naar
de toepasbaarheid van automatische optische inspectie bij kon
taktloze inspectie van de geometrie van de messen van scheer
apparaten. Een CCD-camera werkend volgens het frame transfer
principe is voor deze inspectie een geschikte camera. De voor de
inspectie benodigde verlichtingsmethode bestaat uit een kombi
natie van een diffuse verlichting en een verlichting die licht
stralen loodrecht op het scheermes instraalt. De inspectie vindt
plaats met zogenaamde rulers. Een ruler is een meetalgoritme
waarmee langs een rechte lijn gezocht wordt naar een helderheids
overgang en de plaats van deze overgang bepaald wordt. De nauw
keurigheid van de plaatsbepaling wordt vergroot door een sub
pixelinterpolatie met behulp van een derdegraads polynoom
benadering van het luminantieverloop. De maximale nauwkeurigheid
van de ontwikkelde rulers bedraagt ± 0.13 pixelpositie. Het
referentiestelsel van het scheermes wordt bepaald met een nauw
keurigheid van ± 0.36 pixelpositie. Uit de inspectie van het
gehele scheermes blijkt dat niet aIle afmetingen voldoen aan de
gestelde inspectie-eisen. De afwijking die wordt gekonstateerd,
wordt veroorzaakt door de verlichtingsmethode en de meetopstel
ling. De definitieve uitvoering van het inspectie-systeem zal
ruimschoots voldoen aan de gestelde maximale inspectietijd. Met
een verbeterde verlichtingsmethode en meetopstelling zullen de
resultaten van het ontwikkelde inspectiealgoritme voldoen aan de
gestelde inspectie-eisen.

Polderdijk, F.J. ; An automatic optical inspection system for the
geometry of the cutters of a shaver, Thesis, Measurement and
Control group, Eindhoven University of Technology,
october 1988.

As a final project of a college career a feasibility study is
made of automatic optical inspection in the case of contactless
inspection of the geometry of the cutters of a shaver. A CCD
camera operating according to the frame transfer principle is
well suited for this inspection. For the inspection the method of
illumination is a combination of diffuse ligthing and ligthing
with a pencil of rays perpendicular on the cutters. The inspec
tion is carried out by rulers. A ruler is a measurementalgorithm
with which is looked for changes in luminosity and the location
of these changes can be calculated. The accurancy of the fixing
of the location can be increased by a subpixelinterpolation by
means of a third degree polynomial approximation of the
graylevels along the ruler. The maximum accuracy of the developed
rulers is + 0.13 pixel position. The frame of reference of the
shaver can be fixed with an accuracy of ± 0.36 pixel position. As
appears of the inspection of the entire cutterassembly, some of
them do not meet the requirements of the inspection. This dif
ference is caused by the method of illumination and the con
struction of the measuring system. The ultimate design of the
inspection system will meet the requirements of the maximum
inspection time. with an improved method of illumination and
construction of the measuring system, the results of the
developed inspection algorithm will meet the requirements of the
inspection.
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1. IHLEIDING

Bij de Philipsvestiging Domestic Appliances en Personal care in
Drachten produceert men onderandere scheerapparaten. Momenteel
wordt bij de fabricage van de messen van scheerapparaten de
geometrie van de scheermessen steekproefsgewijs geinspecteerd met
behulp van mechanische meetapparatuur. Bij de ontwikkeling van
een nieuwe assemblagelijn wil men in de toekomst ieder exemplaar
kontaktloos inspecteren. Automatische optische inspectie zou
hiertoe een mogelijkheid kunnen zijn. In het kader van een
afstudeerprojekt is onderzoek verricht naar de toepasbaarheid van
automatische optische inspectie bij voornoemd probleem.

Het scheermes is samengesteld uit vier verschillende komponenten:

- Een metalen schijf waarop de mespoten aanwezig zijn (zie
bijlage 3).

- Een aluminium schijf waarop de spinpoten aanwezig zijn.
- Een kunststof schijf waarop zich het rotatiecentrum van het

scheermes bevindt.
- Een metalen schijf met drie metalen lipjes waarmee de

mespootschijf en de spinpootschijf aan elkaar bevestigd worden.

Bij de inspecti~ moeten de posities en maten van de spin- en
mespoten gekontroleerd worden. Momenteel wordt de inspectie
gedeeltelijk uitgevoerd op de vier afzonderlijke komponenten en
gedeeltelijk op het samengestelde produkt. De feasibilitystudie
is in eerste instantie gericht op de inspectie van het samenges
telde produkt.

In hoofdstuk 2, 3 en 4 wordt het onderzoek naar
verlichtingsmethoue en camera voor een optimale beeldinname
behandeld.

Voor een nauwkeurige inspectie is het noodzakelijk een meetal
goritme te ontwikkelen waarmee met voldoende nauwkeurigheid
afmetingen van objekten in beelden bepaald kunnen worden. Dit
onderzoek wordt behandeld in hoofdstuk 5.

Na de beschrijving van de te kontroleren maten en posities in
hoofdstuk 6, wordt in hoofdstuk 7 en 8 de bepaling van het in
het scheermes aanwezige referentiestelsel behandeld.

In hoofdstuk 9, 10 en 11 wordt de inspectie van de spinpoten en
de mespoten behandeld.

Nadat in hoofdstuk 12 en 13 verslag gedaan wordt van het onder
zoek naar de nauwkeurigheid waarmee de inspectie van het gehele
scheermes uiteindelijk plaatsvindt, wordt in hoofdstuk 14 het
onderzoek naar de inspectietijd behandeld.

In hoofdstuk 15 wordt het rapport afgesloten met enkele
konklusies en aanbevelingen voor verder onderzoek.
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2. DE BEELDSEHSOR

2.1 Inleidinq

De inspectie van scheermessen wil men in de toekomst kontaktloos
laten plaatsvinden. Een mogelijkheid hiertoe kan de optische
inspectie met behulp van een beeldsensor zijn. De beeldsensor zet
het zichtbare licht om in een videosignaal. Dit videosignaal
wordt gedigitaliseerd, waarna deze informatie met behulp van een
computer verwerkt wordt.

Voor een nauwkeurige optische inspectie moet de beeldsensor aan
een aantal eisen voldoen:

- De sensor moet vr1J z1Jn van geometrische vervorming.
- De sensor moet een hoge spatiele resolutie hebben.
- De sensor moet een laag ruisniveau hebben.
- De sensor moet geschikt zijn voor het gebruik binnen een

industriele omgeving.

Bij de beeldsensoren kan men twee typen came~~ls onderscheiden:

- de vacuumbuis camera
- de vaste stof camera

Bij de vaste stof camera kan men onderscheid maken tussen de
lijncamera en de matrixcamera.

2.2 De vacuumhYis camera

Twee belangrijke typen camerabuizen zijn het beeldorthicon en de
vidicon camerabuis.

Bij het beeldorthicon vindt de omzetting van het licht in een
elektrisch signaal plaats op basis van het ladingsintegratieprin
cipe (zie fig.2.1). Het op te nemen beeld wordt op het
fotokathode-oppervlak geprojekteerd. De foto-elektronen, die door
het fotomateriaal worden geemitteerd worden versneld en een
gedeelte daarvan bereikt de trefplaat. Op de plaatsen waar de
trefplaat geraakt wordt, worden secundaire elektronen vrijgemaakt
en afgevoerd naar een gaas dat zich voor de trefplaat bevindt en
een positieve potentiaal ten opzichte van de trefplaat heeft.
Door de emissie van elektronen wordt de trefplaat plaatselijk
positief geladen ten opzichte van de kathode van het
elektronenkanon. Het op het orthicon geprojekteerde beeld wordt
op deze wijze omgezet in een ladingspatroon. Met behulp van de
elektronenbundel van de kathode wordt de trefplaat afgetast en de
aanwezige lading geneutraliseerd. De teruggevoerde hoeveelheid
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elektronen is op deze W1Jze gemoduleerd met de Iadingsbeeldinfor
matie op de trefpIaat.

ACCELERATOR
GlIID IlO 6

PHOTOCATHODE

TElEVISED
SCENE

SUPPRESSOR GRID
'---.r--!''------.,...... ~

IUli( ~ SECTlOIl 1lULTftJ(1
.CTIDII SlCTlOll

fig. 2.1 Het beeldorticon.

Bij de vidicon vindt de omzetting van de beeldinformatie in een
videosignaal als voIgt plaats (zie fig. 2.2):

fotocoaduet1e~e laaa

objeetief

fig. 2.2 De vidicon.
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De trefplaat bestaat uit een fotogeleidend materiaal en wordt
afgetast met een elektronenbundel. Wanneer de elektronenbundel de
trefplaat op een bepaalde plaats raakt, wordt op deze plaats de
aanwezige capaciteit opgeladen. Afhankelijk van de op deze plaats
ingestraalde hoeveelheid licht zal de capaciteit zich langzamer
of sneller ontladen. Wanneer de elektronenbundel na het aftasten
van het gehele beeld weer op de desbetreffende plaats invalt,
wordt de capaciteit opnieuw opgeladen. De daarvoor benodigde
laadstroom is dus een maat voor de hoeveelheid invallend licht op
die bepaalde plaats in het beeld.

2.3 De vaste stof aatrixcamera

Bij dit type camera onderscheidt men de CCD-matrixcamera en de
CID-matrixcamera.

Met behulp van de CCD-technologie (Charge Coupled Device) kunnen
snel en nauwkeurig werkende schuifregisters gerealiseerd worden.
Met deze schuifregisters kunnen ladingspakketjes getransporteerd
worden. Een CCD-schuifregister is als voIgt opgebouwd (zie fig.
2.3) :

/,,--
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i 'i ~
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... '. / "'" ,/ ,,'---__',~ i '____ \__

,h -,
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,1--,""
i~) ,

t1 t ......
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i ,--,_ Ci
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fig. 2.3 CCD-schuifregister.
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Op een p-silicium substraat is een n-silicium laag, een
isolatielaag en een aantal elektroden aangebracht. Deze
elektroden zijn aangesloten op het tweefasige signaal 11 en 12.
Als een elektrode op een hoge spanning wordt gebracht, ontstaat
onder deze elektrode een potentiaalput waar eventuele vrije
elektronen zich kunnen verzamelen. Op tijdstip to is
elektrodespanning 2 hoog. De hieronder aanwezige lading zal zich
niet verspreiden, omdat elektrode 1 en elektrode 3 een lage
spanning hebben. Op tijdstip t1 zal het ladingspakket een
elektrodepositie verschoven zijn omdat op dat tijdstip de span
ning van elektrode 1 en elektrode 3 hoag is en de spanning van
elektrode 2 laag is. De richting van de verschuiving is
afhankelijk van de doteringswijze van de n-siliciumlaag. Deze
laag moet zodanig gedoteerd zijn dat de potentiaalputten een
asymmetrisch verloop hebben. In bovenstaand voorbeeld verschuiven
de ladingspakketten naar rechts.

Hoe worden nu ladingspakketten gegenereerd ?
Als er licht op een CCD-schuifregister valt, zullen er elektron
gatparen gegenereerd worden. Hierbij zullen de
meerderheidsladingsdragers (in dit geval de gaten) in het p
substraat verdwijnen en de elektronen zullen naar de dichtstbij
zijnde potentiaalput getrokken worden. De hoeveelheid lading die
op deze wijze gegenereerd wordt, is een maat voor de hoeveelheid
invallend licht op deze plaats. De ladingspakketjes moeten nu via
schuifregisters die ongevoelig voor licht zijn, snel naar buiten
worden getransporteerd.

De CID-matrixcamera (Charge Injection Device) werkt ook met
potentiaalputten die ladingspakketjes kunnen bevatten. Het
verschil met de CCD-technologie ligt in het feit dat de poten
tiaalputten nu paarsgewijs zijn opgebouwd en er aIleen
ladingstransport tussen de elektroden van een paar kan plaatsvin
den. De werking van de CID-camera is als voIgt: In fig. 2.4 is de
opbouw van een 3 x 3 CID-sensor weergegeven. Hierin zijn de
vierkantjes de elektroden waaronder de potentiaalputten zich
kunnen bevinden. De uitlezing geschiedt met behulp van een x-y
adresseertechniek. Als een cel bestaande uit een elektrodenpaar
niet geadresseerd wordt, zullen Vr (gegenereerd door het verti
cale scanregister) en Ve (gegenereerd door het horizontale
scanregister) hoog zijn. omdat Ve minder hoog is als Vr zal er
een potentiaalput ontstaan zoals weergegeven is in fig. 2.5. Om
een rij te selecteren moet Vr nul zijn. om een adres te selec
teren moeten zowel Vr en Ve nul zijn. Hierbij verdwijnt de
potentiaalput en wordt de lading in het substraat geinjekteerd.
Er zullen elektron-gatpaar recombinaties plaatsvinden en de daar
bijbehorende stroom is een maat voor de hoeveelheid lading die
zich in de potentiaalput beYond. Eveneens vormt deze stroom die
afneembaar is van het substraat een maat voor de lichtintensiteit
op de plaats van het geselecteerde beeldpunt.
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fig. 2.5 Mogelijk toestanden scanpotentialen

2.4 De vaste stot lijncamera

Bij de vacufrmbuis camera en de vaste stof matrixcamera worden de
beelden afgetast met behulp van een interne scanner. De
lijncamera's verschillen in dit opzicht met de overige twee
cameratypen. Bij de lijncamera wordt het voorwerp uitwendig
afgetast met behulp van een externe scanner. Een voorbeeld van
een lijncamera is de CCD-lijnsensor. Deze sensor bestaat uit een
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serie op een lijn liggende foto-elementen en een CCD
schuifregister. Dit schuifregister neemt na elke
integratieperiode de lading van de foto-elementen over en schuift
gedurende de volgende integratieperiode de beeldinformatie
serieel naar buiten.

2.5 De camerakeuze

De vacufrmbuis camera heeft als groot nadeel dat aan de randen van
het beeld vertekening van de scene optreedt. Hierdoor is dit type
camera niet geschikt voer het nauwkeurig meten van afstanden in
een beeld.

Een lijncamera heeft als nadeel dat het voorwerp niet binnen een
sensorbeeld te inspectern is. Er moet voor een extern
scanmechanisme gezorgd worden. Dit maakt de inspectie van de
scheermessen komplex.

Een geschikte camera voor de optische inspectie van de scheermes
sen is de CCD-matrixcamera. Deze sensor meet van een array
beeldpunten de lichtintensiteit. Binnen de CCD-matrixsensoren
zijn verschillende typen te onderscheiden
(zie [4]) :

- de interline frame transfer sensor
- de line transfer sensor
- de frame transfer sensor
- de resistor gate sensor

Voor de inspectie is gekozen voer een frame transfer sensor. Dit
type sensor heeft een grotere pixelresolutie dan de interline
frame transfer sensor. De frame transfer sensor bestaat uit
verticale CCD-schuifregisters waarvan de bovenste helft
lichtgevoelig is en de onderste helft dient als opslaggebied (zie
fig. 2.6). .

jr a ~In(

ar:~1

B1ora~E

bn:c

I
I I I I ~!

fig. 2.6 Frame transfer senso~
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Na een integratieperiode wordt het in de lichtgevoelige matrix
gegenereerde ladingspatroon naar beneden geschoven. Hierna wordt
dit ladingspatroon rij voor rij via het outputregister
uitgelezen.

De camera waarmee de metingen zijn verricht is van het merk
Hitachi type KP 140.
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3. DE YERJ.TCBTINGSMETHODE

Voor nauwkeurige metingen aan een objekt met behulp van een
camera is het noodzakelijk het objekt goed te verlichten. De
juiste verlichtingsmethode is onder andere afhankelijk van de
geometrie en het reflektievermogen van het te verlichten objekt.
Voor de inspectie van de geometrie van de scheermessen is het
noodzakelijk dat de randen, die bepalend zijn voor de maten van
het scheermes en de spin- en mespoten een duidelijke overgang in
lichtintensiteit vertonen.

Bij het verlichten van een objekt heeft men de keuze uit het van
onderaf of van bovenaf verlichten van het objekt. Indien men het
objekt van onderaf verlicht, worden de kontouren aan de
buitenzijde van het scheermes duidelijk zichtbaar. Verlichting
van onderaf maakt echter niet alle kontouren zichtbaar die
noodzakelijk zijn voor de inspectie van de scheermessen.
Verlichting van onderaf zal dus altijd plaats moeten vinden in
kombinatie met een verlichting van bovenaf. Deze
verlichtingsmethode vereist dan een flitsende verlichting en per
objekt zullen er meerdere beelden ingenomen moeten worden. Dit
maakt de inspectie trager en meer komplex. Daarom werd eerst
onderzocht om met behulp van een soort verlichting het objekt van
bovenaf te verlichten.

Voor een nauwkeurige inspectie van de scheermessen waarbij de
messen van bovenaf verlicht worden, moet de verlichting aan de
volgende eisen voldoen:

- De intensiteit van het op het objekt invallende licht moet op
iedere plaats in het beeld gelijk zijn.

- Als gevolg van de geometrie van het objekt en de verlichtings
keuze mag er geen schaduwvorming optreden, waardoor
kontourbepaling onnauwkeurig wordt.

- De reflektie van de lichtbron in de scene moet minimaal zijn.

Een mogelijkheid voor de verlichting vormt de donker veld
verlichtingsmethode (zie fig. 3.1).
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fig. 3.1 Donker veld verlichtingsmethode.

Bij deze methode wordt het objekt verlicht door een bundel
evenwijdig lopende lichtstralen die onder een bepaalde hoek (a)
invallen op het objekt (zie fig. 3.2). Deze hoek is zodanig
ingesteld, dat de door een horizontaal vlak gereflekteerde
straling niet in de cameralens terecht komt, terwijl de door de
randen gereflekteerde straling weI in de cameralens terecht komt .

./
/

I
I

Obj8kt

fig. 3.2 Hoekinstelling bij donker veld verlichtingsmethode.

Indien men echter de donker veld verlichtingsmethode toepast bij
het scheermes worden niet aIle kontouren goed verlicht. De
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kontouren die het referentiestelsel in het scheermes vastleggen,
worden niet goed verlicht als gevolg van de schaduwvorming die
veroorzaakt wordt door de spin- en mespoten. Hierdoor is de
donker veld verlichtingsmethode niet geschikt voor de inspectie
van de scheermessen.

Door het onregelmatige oppervlak van het scheermes zal er altijd
weI gereflekteerd licht in de cameralens terecht komen. Ais
gevolg daarvan zal een gerichte verlichting altijd sterke
reflekties veroorzaken in de cameralens. Bij een diffuse
verlichting zullen deze reflekties minder sterk zijn. Een diffuse
verlichting kan met behulp van de volgende opstelling
gerealiseerd worden (zie fig. 3.3):
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fig. 3.3 Diffuse verlichtin~

Een rinqvormige verlichting wordt geplaatst onder een halve bol
die aan de binnenzijde bestaat uit een diffuus reflekterend
materiaal. Het objekt wordt door de via de bol gereflekteerde
lichtstralen van aIle zijden verlicht. Een nadeel van deze
methode is het inefficient gebruik van de lichtintensiteit en
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oppervlakte. Men heeft namelijk veel licht en oppervlakte nodig
om een klein objekt te verlichten.

Een goede benadering voor de bolvormige verlichting vormt de
verlichtingsmethode zoals in fig. 3.4 staat weergegeven.

(j,ffuser

fig. 3.4 Benadering bolvormige verlichtingsmethode.

De binnenzijde van de koker bestaat uit een diffuus reflekterend
materiaal waardoor het objekt vanuit alle hoeken verlicht wordt.
Deze methode is meer efficient wat het gebruik van oppervlakte en
lichtintensiteit betreft. De lampen aan de bovenzijde zijn vier
TL-lampen waar een diffuser voor geplaatst is. Met deze
voorlopige verlichtingsmethode zijn de eerste metingen verricht.
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4. DE CAMERAT,RNS

Bij het bepalen van een geschikte cameralens voor een nauwkeurige
inspectie van de scheermessen moet men rekening houden met de
volgende punten:

- De brandpuntsafstand van de lens in kombinatie met de
voorwerpsafstand en beeldafstand moet zodanig gekozen worden
dat het te meten objekt beeldvullend is.

- De gekozen verlichtingsmethode stelt grenzen aan de
voorwerpsafstand.

Met behulp van de lenzenformule kan de brandpuntsafstand van de
cameralens berekend worden, als de voorwerpsafstand en de
vergroting bekend zijn. Indien we de beeldafstand gelijk stellen
aan de brandpuntsafstand (v» b) dan geldt:

1/f = 1/v + lib

f = brandpuntsafstand
b = beeldafstand

m = b/v

v = voorwerpsafstand
m = vergrotingsfaktor

De afmetingen van de sensor bedragen 6.6 x 8.8 mm2
• De sensor

vormt een matrix van 512 x 512 beeldpunten. De diameter van het
scheermes bedraagt ongeveer 25 Mm. Dit betekent dat m ongeveer
gelijk is aan 0.25 • Als gevolg van de gekozen
verlichtingsmethode mag v varieren tussen 180 Mm. en 250 Mm.
Indien men een lens kiest met een brandpuntsafstand van 50 Mm.
wordt aan beide eisen voldaan.
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5. RULERS

5.1 De ru1ertechniek

Voor de visuele inspectie van de scheermessen is het noodzakelijk
een gereedschap te ontwikkelen waarmee afstanden in beelden
bepaald kunnen worden. Een mogelijkheid hiertoe vormt de
zogenaamde rulertechniek. Een ruler is een meetalgoritme waarmee
langs een bepaalde rechte lijn gezocht wordt naar
helderheidsovergangen in een beeld en de plaats van deze overgang
bepaald wordt. Door start- en eindpunt te definieren kunnen op
deze wijze in principe in iedere richting afstanden bepaald
worden. In fig. 5.1 wordt het principe van een ruler duidelijk
gemaakt.

cJ2

..•..•..

I ..
.',' ", " -- /r"
i'

.. ' ....

......

• J

,'./
.... I

..•......•.••...•.•..

.-.....-

-. t·· .-.,.. p.' ,..,~
~,_t-3~ '_ '_41 [I. fig. 5.1 RUlerprincipe

Vanaf het startpunt wordt de plaats van de eerste overgang
bepaald. Vervolgens wordt langs dezelfde lijn de plaats van de
tweede overgang bepaald. De afstand tussen de overgangen is een
maat voor de breedte van het objekt.

5.2 Subpixelinterpolatie

Voor de inspectie dienen de scheermessen beeldvullend te worden
ingenomen. De camerasensor in kombinatie met de hiervoor
benodigde meetopstelling levert dan een spatiele pixelresolutie
van ongeveer 50 ~m in het voorwerpsvlak Ope Deze resolutie legt
de maximale nauwkeurigheid van de inspectie vast. De toleranties
van de afmetingen van het scheermes liggen in dezelfde
ordegrootte. Met behulp van sUbpixelinterpolatie is het echter
mogelijk de nauwkeurigheid te vergroten.
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In fig. 5.2 staat een voorbeeld van het verloop van de
luminantie bij een helderheidsovergang weergegeven.

t ]
T~ I

;urni r-,o ntie I
f 1

r1

!- = coordinaat op rulerlijn

fig. 5.2 Luminantieverloop bij helderheidsovergang.

Er zijn verschillende methoden mogelijk om de plaats van de
helderheidsovergang met behulp van subpixelinterpolatie te
bepalen.

Men kan bijvoorbe£ld de minimale en maximale luminantiewaarden
bepalen bij de overgang. De plaats van de overgang is dan die r
waarde waar de luminantie gelijk is aan het gemiddelde van de
minimale en maximale luminantie.

Men kan ook de r-waarde uitrekenen waarbij de
luminantieverandering maximaal is.

De methode voor subpixelinterpolatie die gekozen is bij de
inspectie van de scheermessen is de methode waarbij men het
verloop van de luminantie bij de overgang benaderd met behulp van
een derdegraads funktie. De plaats van de overgang bevindt zich
dan daar waar de tweede afgeleide van de funktie gelijk aan nul
is. De werking van de subpixelinterpolatiemethode is nu als voIgt
(zie fig. 5.2):

De algemene vorm van een derdegraads funktie luidt:

fer) = a*r3 + b*r2 + c*r + d (I)

Veronderstel dat de luminantiewaarden op de plaatsen rO, rl, r2
en r3 gelijk zijn aan fO, fl, f2 en f3. Indien het buigpunt van
de overgang zich bevindt tussen rl en r2 dan is het absolute
verschil tussen fl en f2 maximaal. De coefficienten van de
derdegraads funktie kunnen dan als voIgt berekend worden:
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De parameter r krijgt de waarde van de relatieve positie van de
r-coordinaat ten opzichte van r1 (r' = r - r1). Dit Ieidt tot het
volgende stelsel vergeIijkingen:

fO = a*(-1)3 + b*(-1)2 + c*(-l) + d

fl = d

a*(1)3
(II)

f2 = + b*(1)2 + c*(l) + d

f3 = a*(2)3 + b*(2)2 + c*(2) + d

uit dit stelsel vergeIijkingen kunnen de coefficienten opgelost
worden. Voor het buigpunt van de funktie geIdt:

f" (r') = 0 6*a*r' + 2*b = 0 (III)

uit vergeIijking (II) en (III) voIgt voor de r-coordinaat van het
buigpunt:

r = r1 + ((f2 + fO - 2*f1)/(fO - 3*f1 + 3*f2 - f3» (IV)

Aan de hand van de Iuminantiewaarden van de punten op de
ruIerIijn kan nu met een hogere resolutie de plaats van de
helderheidsovergang bepaald worden.

5.3 Rulerrealisatie

Met behulp van de luminantiewaarden van de beeldpunten wordt door
het ruleralgoritme de plaats van de overgang bepaald. Echter deze
plaatsbepaling kan beinvloed worden door ruis die door de camera
vercorzaak wordt. Om de invloed van ruis op de plaatsbepaling te
verminderen, worden de luminantiewaarden van de punten op de
rulerlijn gemiddeld met de luminantiewaarden van hun naburige
beeldpunten in een richting die loodrecht staat op de richting
van de rulerlijn. Door deze middeling wordt de ruis parallel aan
de overgang verminderd, maar blijft het kontrast van de overgang
aanwezig. Deze middeling kan snel uitgevoerd worden indien de
punten op de rulerlijn en de punten op de lijn die loodrecht
staat op de rulerrichting samenvallen met de beeldpunten (zie
fig. 5.3 lijn a). Echter bij de meeste rulerrichtingen is dit
niet het geval (zie fig. 5.3 lijn b).
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fig. 5.3 Luminantiebepaling op rulerlijn

Bij de inspectie van de scheermessen kunnen de overgangen echter
in iedere richting plaatsvinden. Deze overgangen kunnen aIleen
bepaald worden indien de rulers in een willekeurige richting
kunnen liggen. Hierdoor zullen de punten op de rulerlijn meestal
niet samenvallen met de beeldpunten. De luminantiewaarden van
deze punten zullen dus benaderd moeten worden met behulp van de
Iuminantiewaarden van de omliggende beeldpunten.

Bij de ontwikkeling van software voor de inspectie van de
scheermessen moet rekening gehouden worden met de maximale
inspectietijd. Het is om deze reden noodzakelijk het
rUleralgoritme uitsluitend te laten rekenen met gehele getallen.
Hierdoor is het niet mogelijk een snel ruleralgoritme te
ontwikkelen dat in iedere richting de plaats van
helderheidsovergang kan bepalen. Voor de inspectie van de
scheermessen is het echter ook niet noodzakelijk om een
ruleralgoritme te ontwikkelen dat in een iedere willekeurige
richting de plaats van een overgang kan bepalen. De
rulerrichtingen kunnen beperkt worden tot een verzameling
richtingen die ten opzichte van elkaar een hoekverschil van 22.5"
hebben. Dit kan als voIgt worden ingezien (zie fig. 5.4): De
ideale rulerrichting wordt benaderd door een rulerrichting die
het meest nabij is. Het maximale hoekverschil Q tussen de ideale
rulerlijn en de werkelijke rulerlijn bedraagt 11.25·. De maximale
afwijking die door deze benadering bij de plaatsbepaling van de
overgang ontstaat, is gelijk aan (1 - cos(11.25·» en bedraagt
dus ongeveer 2 t. Deze afwijking ligt ruimschoots binnen de
toleranties die gelden voor de maten van het scheermes. In de
praktijk echter zal deze afwijking groter zijn. Immers de
verhouding tussen pixelbreedte en pixellengte bedraagt 3:2. Dit
levert een maximaal hoekverschil Q op van 18.4· tussen de ideale



- 18 -

rulerlijn en de werkelijke rulerlijn. De maximale afwijking
bedraagt dan 5 t. Deze afwijking ligt neg ruimschoots binnen de
toleranties die gelden voor de maten van het scheermes .

. -...

rY'IO:':
fig. 5.4 RUlerrichtingen.

1-;> F (i
I • L ,_~

Voor de rulerrichtingen waarbij de punten op de rulerlijn niet
samenvallen met de beeldpunten is het dus noodzakelijk de
luminantiewaarden op de rulerlijn te bepalen met de
luminantiewaarden van de omliggende beeldpunten. Er zijn twee
methoden onderzocht waarmee de luminantiewaarden op de rulerlijn
berekend kunnen worden. De eerste methode kent, afhankelijk van
de positie van de omliggende beeldpunten ten opzichte van het
punt op de rulerlijn, gewichten toe aan de luminantiebijdrage van
de omliggende punten aan de luminantiewaarde op de rulerlijn.
Deze methode wordt in het vervolg aangeduid met de
gewichtenmethode. De tweede methode maakt meer gebruik van het
gegeven dat de rulerlijnen hoeken van 22.5 0 ten opzichte van
elkaar maken. Afhankelijk van de richtingscoefficient van de
rulerlijn wordt de luminantiewaarde bepaald door het sommeren van
de luminantiewaarden van de beeldpunten die Iiggen op de lijn
loodrecht op de rulerlijn en een beeldpunt onder en een beeldpunt
boven de rulerlijn Iiggen. Deze methode wordt in het vervolg
aangeduid met de sommethode.

5.4 De gewichtenmethode

Bij de gewichtenmethode wordt uitgegaan van een begin- en
eindpunt van de rulerlijn. De rulerlijn wordt vervolgens benaderd
door beeldpunten met behulp van Bresenham's lijnalgoritme [1]. De
luminantiewaarden worden nu als voIgt bepaald (zie fig. 5.5):
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fig. 5.5 Gewichtenmethode.

AfhankeIijk van begin- en eindpunt wordt een stapverschuiving in
de x-richting en de y-richting bepaald die samen opgeteld een
pun~ op de ruIerIijn opleveren. Vervolgens wordt voor ieder punt
op de ruIerIijn het verschil bepaald tussen het punt op de
ruIerIijn en het door het Bresenham's Iijnalgoritme berekende
dichtstbijzijnde beeIdpunt (H1 en B1). De Iuminantie op de
ruIerIijn wordt als voIgt berekend:

L(r) = (1-H1)*(1-B1)*L(x,y) + (1-H1)*B1*L(x+sign(B1) ,y) +

(1-B1)*H1*L(x,y+sign(H1»

r = coordinaat op ruIerIijn

Het voordeel van de gewichtenmethode is het feit dat de werking
van het algoritme onafhankelijk is van de richtingscoefficient
van de ruIerIijn.

5 _5 De sOIIIDethode

De sommethode maakt gebruik van het feit dat de ruIerIijnen
hoeken van 22.5- met elkaar maken. De sommethode zal aan de hand
van een ruIerIijn die een hoek van 22.5- met de horizontale as
maakt, nader uitgeIegd worden (zie fig. 5.6).



" _1

- 20 -

~ .. - - - - - - - .. - - • - - - - - I.. * __ - ,- - - • - - - - - - - - -

_____________ .. 6. L- __ • • _,_ .. _ •

...... ,\,
.........~ : ~·...en ~~unten

,-1: -~__,-": 0 0

~ ; ~~........ I 1/6: 1/6 :
-~ -- _ .. ~- - - - -- .. -~ -- ...-:: ......-:......- -~. -- - .,.;.--:-- -- - -- --:- -_ ..
""C' I I "'-"", I

~. .. , :, -~'-":' :,
.:' I ---.......

,.1 I ,"'", '

~l : : : 2/~ -;...-.......... :
__ ....... .... _ ........ _ .. _ .. _ .. _ .... _ .. _ .. _ .. __ .... _~ .... -1- .... -

, , , - , "'-'
+, -+-, ~ : 0 : 0 ' c r~

. ,1, t. , 1/13 : rui<e)Ti.:h:ir,~
.. _....... - _.. - -- - - T-- -- - -- -r - -- - - ---1--" - --- .. -1-~--

(a)

o

~ : : 1:"1: : 1 "1':: " :
c .~....:_:..~ - - - - .... _ .. ~ _.... - ~ - - .. : .... _ .. - _ .. -:- - - ........ - -;- .. - -

"-5

+ ~' G

(b)

fig. 5.6 Sommethode.

Bij de sommethode wordt uitgegaan van een begin- en eindpunt. Met
behulp van Bresenham's lijnalgoritme worden de coordinaten van de
beeldpunten bepaald waarmee de rulerlijn het meest nauwkeurig
benaderd kan worden. De even punten op de rulerlijn vallen samen
met het door Bresenham's lijnalgoritme berekende beeldpunt (zie
fig. 5.6a). Wanneer er wordt uitgegaan van een sommatie van drie
punten die op de loodlijn van de rulerlijn liggen dan wordt voor
de even punten de luminantiewaarde als voIgt berekend:

L(r) = ( L(x,y-1) + L(X+1,y-1) + L(x,y+1) +
L(x-1,y+1) + 2*L(x,y) ) / 6

r = coordinaat op rulerlijn o <= r < (xend-xbegin)

De oneven punten op de rulerlijn vallen niet exact samen met de
door Bresenham's lijnalgoritme berekende beeldpunten (zie fig.
5.6b). Voor deze punten wordt de luminantiewaarde als voIgt
berekend:

L(r) = ( L(x+1,y-2) + L(x,y-2) + L(X+1,y-1) +
3*L(x,y-1) + 3*L(x,y) + L(x-1,y) +
L(x,y+1) + L(x-1,y+1) ) / 12

r = coordinaat op rulerlijn o <= r < (xend-xbegin)
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5.6 Meetresultaten

De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling met behulp van de som- en
gewichtenmethode is onderzocht evenals de hiervoor benodigde
rekentijd. De nauwkeurigheid werd bepaald door een zwart-wit
overgang die loodrecht op de rulerrichting stond met behulp van
een noniusinstelling een konstante stap te verschuiven en na
iedere verplaatsing de plaats van de overgang te bepalen. De
meetresultaten staan weergegeven in grafiek 1 en grafiek 2 (zie
bijlage 1).

uit deze meetresultaten blijkt dat de sommethode een grotere
nauwkeurigheid in plaatsbepaling bereikt (a = 0.13 pixelpositie)
dan de gewichtenmethode (a = 0.44 pixelpositie). Ook de rekentijd
is bij de sommethode een faktor drie kleiner dan bij de
gewichtenmethode.

5.7 Invloed van het aantal gesommeerde beeldpunten

Om de invloed van ruis op de nauwkeurigheid te verminderen worden
een aantal beeldpunten gesommeerd die op een lijn liggen die
loodrecht op de rUlerrichting staat. De invloed van het aantal
gesommerde beeldpunten op de nauwkeurigheid is onderzocht.
Hierbij bestond de meting ook uit het bepalen van de plaats van
een zwart-wit overgang waarbij de zwart-wit overgang steeds
stapsgewijs met een konstante waarde werd verschoven. De
meetresultaten staan in grafiek 2 tIm 6 (zie bijlage 1).

Uit deze resultaten blijkt dat de nauwkeurigheid weinig meer
verandert bij het sommeren van drie of meer beeldpunten. In het
vervolg zal bij het rUleralgoritme het aantal beeldpunten
waarover in loodrechte richting gesommeerd wordt, gelijk zijn aan
drie. Bij een kleiner aantal beeldpunten heeft de ruis een te
grote invloed op de nauwkeurigheid. Bij een groter aantal
beeldpunten wordt de beeldinformatie van het centrale beeldpunt
te sterk gemiddeld met de beeldinformatie van de overige
beeldpunten.

5.8 Volledige rulerset wet sowmethode

De sommethode is vervolgens uitgebreid tot een programma waarmee
langs horizontale, verticale en diagonale lijnen en lijnen die
een hoek van 22.5· met de horizontale of verticale as maken, de
plaats van een helderheidsovergang bepaald kan worden. De
realisatie van de eerste drie groepen rulers is vrij eenvoudig,
omdat de punten op de rulerlijn bij deze rulers altijd
samenvallen met de beeldpunten. De luminantiewaarde op de
rUlerlijn bestaat uit de sommatie van de luminantiewaarden van de
drie punten die liggen op een lijn loodrecht op de rulerrichting.
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Het stroomschema van het totale programma staat in fig. 5.7. Het
programma zelf staat weergegeven in bijlage 2.

De werking van het algoritme is als voIgt:
Bij de start van het algoritme wordt een beginpunt, een richting,
een drempelwaarde voor de luminantie en een drempelwaarde voor
het absolute luminantieverschil ingevoerd. Vervolgens wordt met
de luminantiedrempel het eindpunt van de rulerlijn bepaald.
Indien nodig wordt het lijnstuk tussen begin- en eindpunt
benaderd met behulp van het Bresenham's lijnalgoritme. De
luminantie op de rulerlijn wordt uitgerekend, waarna met behulp
van subpixelinterpolatie de coordinaten van de
helderheidsovergang worden bepaald.

De meetresultaten staan weergegeven in grafiek 2, 7 en 8 (zie
bijlage 1). De nauwkeurigheden voor de verschillende richtingen
staan in tabel 1.

tabel 1. Nauwkeurigheden bij plaatsbepaling

rUlerrichting nauwkeurigheid in pixelpositie

22.5" + 0.13
45" + 0.10
90" + 0.10....
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input (xbegin,ybegin,deltax,
deltay, threshold, deltathreshold)

ja

plaatsbepaling
xend en yend

Bresenham's
lijnalgoritme

plaatsbepaling
xend en yend

subpixelinterpolatie

berekening
xeor en yeor
van kontour

plaatsbepaling
xend en yend

fig. 5.7 stroomsehema rulerprogramma.
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6. DE TE INSPEC'l'EREN KATEN EN POSITIES

Bij de inspectie van het scheermes moeten de maten en posities
van de spin- en mespoten gekontroleerd worden.

Voor de positiebepaling van een bepaald voorwerp is het
noodzakelijk dat er een referentiestelsel aanwezig is. Ook in
het ontwerp van het scheermes is een referentiestelsel
aangebracht. Met behulp van dit stelsel kunnen de posities van de
mespoten gekontroleerd worden.

De schijf waarop de mespoten aanwezig zijn, is in principe in
drie gelijk sectoren te verdelen (zie bijlage 3). De schijf heeft
een cirkelvormige opening in het midden en drie rechthoekige
openingen die noodzakelijk zijn om de afzonderlijke komponenten
aan elkaar te kunnen bevestigen. Deze rechthoekige gaten zullen
in het vervolg aangeduid worden met referentiegaten. Het totaal
van vijftien mespoten is verdeeld in drie groepen van vijf. De
mespoten hebben een nummer. Voor een eenduidige nummering is een
kenmerk in het scheermes aangebracht. De nummering wordt
namelijk bepaald door de plaats van de drie lipjes aan de
buitenzijde van de schijf met de mespoten. Een van deze lipjes
is groter dan de andere twee (zie "a" bijlage 3). Vanaf deze
plaats worden de mespoten linksom genummerd.

Het referentiestelsel is opgebouwd uit vijftien referentielijnen.
De plaats van de eerste referentielijn bepaalt de positie van de
overige referentielijnen. De eerste referentielijn wordt gevonden
door de halflijn te bepalen die loopt vanuit het middelpunt van
het mes door het midden van het referentiegat dat zich bevindt
bij mespootnummer zes. Door deze halflijn een halve graad ccw te
roteren, vindt men de eerste referentielijn. De referentielijnen
van de volgende vier mespoten worden gevonden door de eerste
referentielijn steeds 22.5· ccw te roteren. De eerste
referentielijn van de tweede groep mespoten wordt gevonden door
de eerste halflijn van de eerste groep 120· ccw te roteren, de
eerste referentielijn van de derde groep door een rotatie van
240 0 ccw. De overige referentielijnen worden gevonden door de
eerste referentielijn van iedere groep steeds 22.5 0 ccw te
roteren. Op deze wijze is voor iedere mespoot een referentielijn
te bepalen waarmee de positie van de desbetreffende mespoot
gekontroleerd kan worden.

De positie van de voorzijde van het snijvlak van de mespoot moet
ten opzichte van de referentielijn aan de volgende eis vOldoen
(zie fig. 6.1):
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fig. 6.1 positie mespoot t.o.v. referentielijn.

De afstand tussen de voorzijde van het snijvlak en de
referentielijn (zie fig. 6.1 "d") mag maximaal * 0.1 mm.
bedragen.

De mespoten moeten een vrije loop hebben in de gleuf van de
seheerkap van het seheermes. Daartoe moet de breedte van de
mespoten aan de voorzijde van het snijvlak gekontroleerd worden
(zie fig. 6.1 "b"). Voor de breedte van de mespoten
geldt: b = 1.25 ± 0.02 mm.

De kontrole van aIleen de breedte van de mespoten garandeert
niet een vrije loop in de sleuf. De mespoten moeten bovendien aan
een eis ten aanzien van de eoneentrieiteit voldoen. Men moet
hiervoor bij iedere mespoot de positie van de reehterhoekpunt aan
de voorzijde van het snijvlak bepalen (zie fig. 6.1 "e"). De
maximale afstand tussen het gemiddelde van al deze hoekpunten en
het middelpunt van het seheermes mag ± 0.03 mm. bedragen.

Voor de afstand tussen de hoekpunten en het middelpunt van het
seheermes geldt: r = 9.155 ± 0.03 mm.

Indien het seheermes aan de drie bovenstaande eisen voldoet, is
een vrije loop van de mespoot in de sleuf van de seheerkap
gegarandeerd.

Een ander punt dat gekontroleerd moet worde~ is de positie van de
spinpoot ten opziehte van de voorzijde van het snijvlak van de
mespoot (zie fig. 6.2).
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fig. 6.2 Positie van spinpoot t.o.v. mespoot.

De spinpoot moet de mespoot op tenminste een plaats raken en de
afstand tussen de spin- en mespoot mag maximaal 0.15 mm. bedragen
(zie fig. 6.2 "e"). Bovendien geldt een maximale afstand van 9.2
mm. tussen de buitenzijde van de spinpoot en het middelpunt van
het scheermes en een minimale afstand van 7.745 mm. tussen de
binnenzijde van de spinpoot en het middelpunt van het scheermes.
Door deze eisen wordt een vrije loop van de spinpoot in de gleuf
van de scheerkap gegarandeerd.
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7. RET MIDDELPUNT VAN BET SClJRERMES

7.1 Bet .eetalgoritme

Het referentiestelsel wordt mede vastgelegd door de positie van
het middelpunt van het scheermes. Voor de berekening van het
middelpunt zullen een aantal punten op de cirkelrand met behulp
van het ruleralgoritme bepaald moeten worden. Deze punten kunnen
we bepalen aan de hand van de luminantiewaarden in het beeld. Een
maximale nauwkeurigheid in de plaatsbepaling wordt bereikt indien
de richting van de rulerlijn loodrecht staat op de
helderheidsovergang in het beeld. De oorzaak hiervan ligt in het
feit dat het ruleralgoritme de luminantiewaarde voor een punt op
de rulerlijn bepaalt met behulp van de luminantiewaarden van de
naburige beeldpunten die in een richting loodrecht op de
rulerlijnrichting staan. Indien we dus te maken hebben met een
helderheidsovergang, die geometrisch gezien een cirkelvormig
verloop heeft, wordt de grootste nauwkeurigheid bereikt wanneer
het startpunt van het ruleralgoritme in de buurt van het te
bepalen middelpunt ligt. Om deze reden wordt bij de
middelpuntsbepaling allereerst een globale plaatsbepaling van het
middelpunt uitgevoerd, van waaruit vervolgens een nauwkeurige
plaatsbepaling met behulp van subpixelinterpolatie plaatsvindt.

Het middelpunt wordt nu als voIgt bepaald: Met behulp van een
scanalgoritme bepalen we langs een rechte lijn, die een hoek van
22.5° met de horizontale of verticale as maakt, de coordinaten
van een beeldpunt waarvan de luminantie hoger is dan een bepaalde
drempelwaarde. Zo worden acht cirkelpunten bij benadering
gevonden. Uit de coordinaten van deze punten berekenen we als
voIgt de plaats van het benaderde middelpunt (zie fig. 7.1):
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fig. 7.1 Globale middelpuntsbepaling.
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Met behulp van de cirkelpunten worden twee lijnvergelijkingen
opgesteld. Het middelpunt bevindt zich bij benadering op het
snijpunt van deze twee lijnen.

Vervolgens bepalen we vanuit het benaderde middelpunt met
horizontale en verticale rulers nauwkeurig vier cirkelpunten. Uit
de coordinaten van deze cirkelpunten kan het middelpunt als voIgt
berekend worden (zie fig. 7.2):

I

/ i
!

,.
/

".-"--.._~l.:.------ /

fig. 7.2 Nauwkeurige middelpuntsbepaling.

Als we de lijnvergelijkingen berekenen van de lijnen tussen de
cirkelpunten 1 en 2 en de cirkelpunten 2 en 3 dan vormt het
snijpunt van de middenloodlijnen van deze twee lijnen het
middelpunt. Omdat de nauwkeurigheid waarmee het middelpunt
bepaald moet worden zo groot mogelijk moet zijn, wordt de
berekening een keer herhaald met de cirkelpunten 1, 3 en 4. De
coordinaten van het middelpunt worden nu berekend uit deze twee
middelpuntsbepalingen.

Het stroomschema voor de bepaling van het middelpunt van het
scheermes ziet er als voIgt uit (zie fig. 7.3):
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I stop I

fig. 7.3 stroomschema middelpuntsbepaling.

Het programma staat in bijlage 4.

7.2 Meetresultaten middelpuntsbepaling

De nauwkeurigheid van de plaatsbepaling van het middelpunt is
onderzocht. Deze werd bepaald door het scheermes met een
konstante horizontale stap te verplaatsen en na iedere
verplaatsing het middelpunt te bepalen. Eveneens is
gekontroleerd of het middelpunt het werkelijke middelpunt van het
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scheermes is. Dit werd bereikt door vanuit het gevonden
middelpunt in horizontale en verticale richting 4 cirkelpunten te
bepalen en te kontroleren of het gemiddelde van deze punten
overeenkomt met het middelpunt.

De meetresultaten van deze nauwkeurigheidsbepaling staan
weergegeven in grafiek 9 tIm 12 (zie bijlage 5) en tabel 2.

tabel 2. Gemeten nauwkeurigheid bij middelpuntsbepaling.

Xcor Ycor test Xcor test Ycor

nauwkeurigheid + 0.16 + 0.08 + 0.16 + 0.07
in pixelpositie

~ ....

uit de meetresultaten kan gekonkludeerd worden dat het gevonden
middelpunt inderdaad het middelpunt van het scheermes is,
aangezien het testalgoritme en de middelpuntsbepaling dezelfde
uitkomst geven en de nauwkeurigheden van beide bepalingen
nagenoeg gelijk zijn.

7.3 Oorzaak onnauwkeuriqheid bi; middelpuntsbepalinq

De maximale nauwkeurigheid die optreedt bij de middelpunts
bepaling kan veroorzaakt worden door onnauwkeurigheid van het
meetalgoritme. De invloed van het meetalgoritme op de
nauwkeurigheid kan onderzocht worden door het middelpunt te
bepalen van een door de computer getekende cirkel. Deze cirkel
had een cirkelrand met vanuit het middelpunt gezien een oplopende
luminantiewaarde. Om de cirkelrand zoveel mogelijk te laten
gelijken op de cirkelrand van het scheermes werd het getekende
beeld door een laagdoorlaatfilter gehaald. De afwijking die bij
deze middelpuntsbepaling gevonden werd, was kleiner dan de
meetresolutie. Deze meetresolutie wordt vastgelegd door de
spatiile pixelresolutie van de camera en de maximale
meetnauwkeurigheid van het ruleralgoritme. uit deze
meetresultaten kan gekonkludeerd worden dat de invloed van het
meetalgoritme op de nauwkeurigheid van de middelpuntsbepaling te
verwaarlozen is.

De onnauwkeurigheid van de middelpuntsbepaling kan ook
veroorzaakt worden door externe faktoren zoals de ruis van de
camera, een lichte trilling van de camera of een niet konstante
verlichting. De invloed van deze faktoren op de nauwkeurigheid
van de plaatsbepaling kan onderzocht worden indien de externe
invloeden konstant zijn. Dit kan gerealiseerd worden door een
beeld in te nemen en dit beeld bij iedere meting een
pixelpositie te transleren. De onnauwkeurigheid die bij deze
meting gemeten werd, was kleiner dan de eerder genoemde
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meetresolutie, zodat gekonkludeerd kan worden dat de
onnauwkeurigheid bij de middelpuntsbepaling veroorzaakt wordt
door externe faktoren.
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8. DE BEFERENTIELIJN

8.1 Bet weetalgoritme

Voor de vastlegging van het referentiestelsel moet naast de
middelpuntsbepaling ook de lijn bepaald worden die het
referentiegat bij mespootnummer 6 (zie bijlage 3) middendoor
snijdt.De komplexiteit van deze plaatsbepaling is afhankelijk
van de ligging van het scheermes in het beeld. Indien deze
ligging willekeurig is, wordt de plaatsbepaling komplexer. Om
deze reden is bij het onderzoek in eerste instantie uitgegaan van
een voorgepositioneerd scheermes. Het scheermes moet hierbij zo
geplaatst worden dat de lijn tussen het middelpunt en het
referentiegat een horizontale richting heeft en het referentiegat
rechts ten opzichte van het middelpunt ligt. De nauwkeurigheid
waarmee deze orientatie plaats moet vinden, bedraagt ongeveer

+ 2.5°.

De middellijn van het referentiegat wordt nu als voIgt bepaald
(zie bijlage 3):
Vanuit het middelpunt wordt gescand en gekeken of er een
referentiegat aanwezig is. Indien dit het geval is, bepalen we
een punt dat globaal in het midden van het referentiegat ligt.
Vervolgens worden vanuit dit punt in een richting die loodrecht
staat op de richting van de lijn tussen het middelpunt en het
referentiegat de co6rdinaten van de randpunten van het
referentiegat nauwkeurig bepaald. Van deze twee randpunten
bepalen we het gemiddelde. Dit gemiddelde komt overeen met een
punt op de middellijn van het referentiegat. Ter kontrole wordt
dezelfde bewerking uitgevoerd, maar met het startpunt een aantal
pixelposities ten opzichte van het globale middelpunt van het
referentiegat verschoven langs de middellijn. Aan de hand van het
gevonden punt op de middellijn van het referentiegat wordt de
halflijn tussen het middelpunt en het referentiegat uitgerekend.
Vervolgens kunnen we hieruit de referentielijnen berekenen.

Het stroomschema van de referentielijnbepaling ziet er als voIgt
uit (zie fig. 8.1):
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fig. 8.1 stroomschema referentielijnbepalin~

Het programma staat weergegeven in bijlage 6.
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8.2 Meetresultaten referentielijnbepaling

Om de nauwkeurigheid van het algoritme te testen, hebben we ook
de punten bepaald, die op de middellijn van de andere twee
referentiegaten liggen (zie bijlage 3). Deze referentiepunten en
het middelpunt van het schee~es vormen dan hoeken met een waarde
van 120· + 0.5.

De metingen leverden echter een ander resultaat Ope De afwijking
die gevonden werd, was gelijk aan ± 2.0·, waardoor de
onnauwkeurigheid in het referentiestelsel te groot wordt.

8.3 Oorzaak onnauwkeurigheid hij referentielijnbepaling

Voor een nauwkeurige bepaling van het referentiestelsel is het
noodzakelijk dat de middellijn van het referentiegat met een
grotere nauwkeurigheid bepaald wordt.

Een oorzaak van de onnauwkeurigheid in de middellijnbepaling kan
het meetalgoritme zijn. Door afrondfouten kunnen
onnauwkeurigheden in de berekening ontstaan. Bij handmatige
naberekening bleek echter de onnauwkeurigheid die optreedt als
gevolg van afrondfouten minimaal te zijn.

Het ruleralgoritme heeft ook een bepaalde onnauwkeurigheid in de
plaatsbepaling (a = ± 0.10 pixelpositie). Deze onnauwkeurigheid
levert maximaal een hoekfout van 0.2· Ope

De grote onnauwkeurigheid bij de middellijnbepaling kan ook
veroorzaakt worden door het feit dat het scheermes zodanig
verlicht is dat de randen waarvan de coordinaten bepaald moeten
worden niet goed verlicht zijn. Dit punt is onderzocht door een
reflektiediagram van het scheermes te meten.

8.4 Reflektiediaqraa van bet scbeeraes

Het reflekterende gedrag van een objekt kunnen we meten met
behulp van een reflektometer. Bij deze meting wordt een laserspot
gericht op het objekt en wordt de gereflekteerde straling gemeten
door een lichtgevoelige diode die in een halve cirkelboog om het
objekt beweegt. Op deze wijze kunnen we in iedere richting de
hoeveelheid gereflekteerde straling meten. uit het
reflektiediagram kan worden bepaald uit welke richting het objekt
moet worden verlicht om de kontouren van het objekt goed te
verlichten.

In fig. b1 (zie bijlage 7) staat het reflektiediagram weergegeven
van het scheermes met de laserspot op het referentiegat gericht.
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De grote dip die optreedt in het reflektiediagram bij 0° wordt
veroorzaakt door het feit dat in die positie de detektor de baan
tussen de lichtbron en het objekt doorkruist en er dus geen licht
op het objekt valt. In werkelijkheid zal het reflektiediagram bij
0° een continu verloop hebben. uit het reflektiediagram blijkt
dat de meeste straling door de randen van het referentiegat
loodrecht wordt gereflekteerd. Om de randen van het referentiegat
goed verlicht te krijgen, zal er dus licht loodrecht op het
scheermes moeten instralen.

Bij de huidige meetopstelling is dit echter niet het geval. Er is
namelijk als gevolg van de opening voor de cameralens een donker
gat in de verlichting (zie bijlage 8). Dit zou een oorzaak kunnen
zijn van de onnauwkeurige plaatsbepaling van de randen van het
referentiegat. Om dit te onderzoeken is de verlichting van de
meetopstelling aangepast.

Het reflektiediagram van een mespoot staat weergegeven in fig. b2
(zie bijlage 7). Hieruit blijkt dat het meeste licht door de
mespoot in een richting wordt gereflekteerd. Deze richting komt
niet overeen met 0° omdat het snijvlak van de mespoot niet geheel
loodrecht op de stralingsrichting staat.

8.5 Aanpassinq van de verlichtinqsmethode

Om de verlichtingsmethode te verbeteren moet er voor gezorgd
worden dat er licht vanuit de richting van de lensopening op het
objekt schijnt. Dit kunnen we realiseren met meetopstelling in
fig. 8.2 •

Een evenwijdig lopende bundel licht straalt met behulp van een
halfdoorlatende spiegel op het objekt. Als men de linkerzijde van
de spiegel afdekt met een zwart stuk karton wordt aIleen het
objekt door de camera waargenomen. Op deze wijze wordt het objekt
verlicht door lichtstralen die vanuit de richting van de
cameralens op het objekt instralen.

Ook bleek dat bij de eerste meetopstelling een aantal ongewenste
structuren in het scheermes zichtbaar werden. De oorzaak hiervan
is de te kleine openingshoek waaronder het licht via de
kokerverlichting op het objekt invalt. Deze openingshoek kan
vergroot worden door de koker te verlengen.
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8.6 Meetresultaten met aanqepaste meetopstellinq

De nauwkeurigheid van het referentiestelsel is met de nieuwe
meetopstelling opnieuw bepaald. Deze meting leverde voor de
hoeken die gevormd worden door de referentiegaten en het
middelpunt van het scheermes waarden op van 120· ± 0.5. Dit ligt
binnen de norm die hiervoor gesteld is. De bereikte
nauwkeurigheid bij de bepaling van de drie referentiegaten is
gelijk aan de tolerantie, waarmee deze drie gaten gestampt
worden.

Het referentiestelsel bepalen we in feite aIleen door de
middellijn te bepalen van het referentiegat bij mespootnummer 6.
Deze middellijn wordt vastgelegd door een punt te bepalen wat
gelijk is aan het gemiddelde van twee randpunten van het
referentiegat. Deze randpunten worden bepaald met behulp van
verticale rulers. De onnauwkeurigheid van deze rulers bedraagt
+ 0.10 pixelpositie. De middellijn wordt dus vastgelegd met een
onnauwkeurigheid van ± 0.20 pixelpositie. De totale
onnauwkeurigheid van het referentiestelsel bestaat uit de
onnauwkeurigheid van het middelpunt en van de middellijn en
bedraagt dan ± 0.36 pixelpositie.
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9. DE gSPOOT

9.1 Plaatsbepaling van een hoekpunt

Voor de inspectie van de mespoten moeten de posities van het
linker- en rechterhoekpunt aan de voorzijde van het snijvlak van
de mespoot bepaald worden. Met behulp van rulers is het mogelijk
nauwkeurig de positie van een helderheidsovergang te bepalen
wanneer de helderheidsovergang in een richting plaatsvindt,
namelijk in de rulerrichting. Bij hoekpunten van een objekt vindt
de helderheidsovergang in twee richtingen plaats. Het is dus niet
mogelijk om met een ruler de plaats van dit hoekpunt te bepalen.
Indien de hoek waarvan de positie van het hoekpunt bepaald moet
worden gelijk is aan 90·, dan heeft men aan drie punten voldoende
om de plaats te bepalen (zie fig. 9.1).
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fig. 9.1 Hoekpuntsbepalin~

De richting van lijn 2 kan afgeleid worden uit de richting van
lijn 1 omdat beide lijnrichtingen loodrecht op elkaar staan. Het
snijpunt van beide lijnen is de positie van het hoekpunt.

Als de hoek waarvan de positie van het hoekpunt bepaald moet
worden niet gelijk is aan 90·, zal men vier punten moeten bepalen
om twee lijnvergelijkingen op te kunnen stellen en de positie van
het hoekpunt uit te kunnen rekenen.

9.2 Snijkantbepaling bij mespoot

Bij de snijkantbepaling van de mespoot kan zich als gevolg van de
aanwezigheid van de spinpoot een probleem voordoen. De snijkant
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van de mespoot wordt gevormd door de lijn die loopt aan de
voorzijde van het snijvlak (zie fig. 9.2 lijn 1).

Het helderheidsverschil tussen de snijvlakken van de spin- en de
mespoten is minimaal. Indien nu de spinpoot tegen de mespoot
aanligt, kunnen er geen punten bepaald worden op de snijkant van
de mespoot. De richting van lijn 1 is dan niet bekend (zie fig.
9.2) •

spinpoot

--~ 0"" ~ ... /! ,-", I" 1- --
• ..c, I' I" I LoJ f "

I r"" "'\= ',,~ t I
. __ .:i..... ,_1C_,_-,_ll-_-,_" _

IIj n 1

-
lij n ..:'

fig. 9.2 Hoekpuntsbepaling bij mespoot.

De richting van lijn 1 komt echter overeen met de richting van 1e
lijn die loopt over de achterzijde van het snijvlak (lijn 3).
Deze lijnrichting kan weI goed bepaald worden omdat er een
duidelijke helderheidsovergang langs deze lijn aanwezig is.

Om lijn 1 geheel vast te leggen, zal er toch een punt op de
snijkant bepaald moeten worden. Deze plaatsbepaling is
nauwkeurig indien er op de desbetreffende plaats geen spinpoot
grenst aan de mespoot. Dit is altijd op minstens een punt van de
snijkant van de mespoot het geval, omdat de breedte van de
spinpoot kleiner is dan de breedte van de mespoot. De spinpoot
kan ten opzichte van de mespoot de volgende uiterste posities
innemen (zie fig. 9.3):
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fig. 9.3 positie van spinpoot t.o.v. mespoot.
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Wanneer aan de Iinker- en rechtervoorzijde van het snijvIak een
punt op de heiderheidsovergang bepaaid wordt, dan is minimaal een
van beide punten een punt op de snijkant. Het punt met de
kleinste afstand tot de achterzijde van het snijvIak is het goede
punt.

9. 3 Bet weetalqoriqe

De inspectie van een mespoot verloopt nu als voIgt:
Aa~ d~ ~~~d van de bii de mespoot behorende referentielijn wordt
een gebied rond de mespoot bepaald waarbinnen de
kontourbepalingen plaats moeten vinden. Vervolgens bepalen we
twee punten op de Iinker- en rechterzijde van het snijvIak van de
mespoot (zie fig. 9.4 I en II).
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fig. 9.4 Inspectie mespoot

Om de richting van lijn 1 te bepalen worden twee punten op de
achterzijde van het snijvlak bepaald (III en IV). Door minimaal
een punt te vinden op de snijkant (V of VI) is de
lijnvergelijking van lijn 1 bepaald. Lijn 2 en lijn 3 staan
loodrecht op lijn 1, zodat de lijnvergelijkingen van deze twee
lijnen ook bekend zijn. Met deze gegevens kunnen de twee
hoekpunten op de snijkant van de mespoot berekend worden.

Het stroomschema van de inspectie van de mespoot staat
weergegeven in fig. 9.5 en het bijbehorende programma in
bijlage 9.
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I start I
1

I input mespootnummer I
1

selectie van bijbehorende
rulerrichting en referentielijn

1
berekening van het gebied waarbinnen

de kontourbepaling plaats moet vinden

1
plaatsbepaling van de punten op de linker-

en rechterzijde van het snijvlak van de mespoot

1
bepaling van de lijnvergelijking van

de snijkant van de mespoot

1
berekening van de hoekpunten

van de mespoot

1
I stop I

fig. 9.5 stroomschema inspectie van de mespoot.
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10. UITBREIDING VAN BET RUT.RRAU:ORTTME

10.1 Oorzaak van de uitbreidinq van het ruleralqoritme

De afstand tussen de spinpoot en de mespoot varieert in een juist
gefabriceerd scheermes tussen 0 en 0.15 mm. Hierdoor kan het dus
voorkomen dat de afstand tussen spin- en mespoot een of twee
beeldpunten bedraagt. De afstand tussen de helderheidsovergangen
is dan klein. In deze situatie kan het tot nu toe gebruikte
ruleralgoritme een foutieve uitkomst geven.

Het ruleralgoritme bepaalt de plaats van de helderheidsovergang
aan de hand van het luminantieverloop langs de rulerlijn. Indien
het luminantieverschil tussen de punten op de rulerlijn groter is
dan een bepaalde drempelwaarde, wordt het luminantieverloop rond
deze plaats benaderd met een derdegraads funktie (zie fig.
10.1) .

.,

- +,

n· ,. 1

fig. 10.1 Luminantieverloop langs rulerlijn.

We nemen aan dat de plaats van de helderheidsovergang zich
bevindt bij het buigpunt van de derdegraads funktie. Als
selectiecriterium voor de buigpuntsbepaling geldt:

( (abs(d21) > drempelwaarde) A
(abs(d21) > abs(dlO» A
(abs(d21) > abs(d32» )

Bij kleine afstanden tussen helderheidsovergangen kan echter de
volgende situatie zich voordoen (zie fig. 10.2):
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d32 < 0

luminantie

:1

f2

f1
f3

t

fig. 10.2 Luminantieverloop bij kleine afstanden.

De afstand tussen de twee helderheidsovergangen bedraagt maar een
of twee punten op de rulerlijn. Er geldt nu echter:

abs(d21) < abs(d32)

Het ruleralgoritme zal in deze situatie dus niet het juiste
buigpunt berekenen. In de situatie zoals in fig. 11.2 geschetst
is, zal door het ruleralgoritme ook rekening moeten worden
gehouden met het teken van de luminantieverandering. Voor een
goede bepaling van het buigpunt moet nu als selectiecriterium
gelden:

( ( (abs (d21) > drempelwaarde) "(abs(d21) > abs(dlO» "(abs(d21) > abs(32» ) V
( (abs(d21) > drempelwaarde) f\

(abs (d21) > abs(dlO» 1\
(abs(d21) < abs(d32» /\
(sign(d21) 1= sign(d32» ) )

Deze uitbreiding van het selectiecriterium is aIleen noodzakelijk
wanneer de afstand tussen twee helderheidsovergangen klein is.
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Bij de inspectie van het scheermes kan deze situatie zich aIleen
voordoen bij de plaatsbepaling van de snijkant van de mespoot.

10.2 Invloed van f3 op buigpuntsbepalinq

In het ruleralgoritme wordt de plaats van het buigpunt als voIgt
bepaald (zie hoofdstuk 5.2):

r = r1 + (f2 + fO -2*f1)/{fO - 3*f1 + 3*f2 - f3) (IV)

De waarde van het buigpunt wordt dus onder andere vastgelegd door
de luminantiewaarde van het punt r3 op de rulerlijn (f3).

In de situatie zoals die zich voordoet in fig. 11.2 wil men de
kontour bepalen, die zich links ten opzichte van r2 bevindt. Op
de plaats r3 bevindt zich weer een ander kontour. De luminantie
op deze plaats heeft invloed op de kontourbepaling van het objekt
dat links ligt.

De invloed van f3 op de resultaten van de buigpuntsbepaling kan
als voIgt worden geanalyseerd: De waarden van fO, f1 en f2 worden
konstant verond~rsteld. De plaats van het buigpunt wordt met
behulp van formule (IV) berekend. De luminantiewaarden op de
rulerlijn kunnen vervangen worden door de luminantieverschillen
tussen de punten op de rulerlijn. Er geldt:

d10 = f1 - fO d21 = f2 - f1 d32 = f3 - f2

r = r1 + (d21 -d10)/{2*d21 - d10 - d32) (V)

De invloed van f3 op de plaats van het buigpunt komt nu overeen
met de invloed van d32 op de plaatsbepaling want fO, f1 en f2
zijn konstant.

Indien de situatie bekeken wordt voor een helderheidsovergang van
zwart naar wit dan geldt:

d21 > d10 > 0

In fig. 10.3 staat het verband tussen r en d32 voor deze
situatie grafisch weergegeven.
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d21-d 1:)
2.d21 -d 1Co

I) :2>1cJ21:-d10
d""'::' ..

fig. 10.3 Plaatsbepaling van het buigpunt als funktie van d32.

Er kunnen nu twee verschillende situaties onderscheiden worden
(zie fig. 10.4):

d32 > 0

f1

lurninantie

I

:~1:0-----j H 1~, ';I'~ -- -!-'~J_-.lll
~n~ie .J

C I • 1-------
I i
I I

I !
, II ,

t f2

,......--

- - ---
d32

d2{
-- -- - I

d10

l
r = cC:Jrdinaat op rule-rlijn

rl

"

r" - rO rl r2

(a) (b)

fig. 10.4 Luminantieverloop bij zwart-witovergang.
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In fig. 10.4a geldt: d32 > 0
De luminantiewaarde op plaats r3 wordt grotendeels veroorzaakt
door reflekties van de te bepalen kontour.

In fig. 10.4b geldt: d32 < 0
Voor kleine waarden van d32 in deze situatie wordt de
luminantiewaarde op de plaats r3 nog grotendeels veroorzaakt door
reflekties van de te bepalen kontour. Voor grote waarden van d32
wordt de luminantiewaarde op de plaats r3 bepaald door reflekties
die niet afkomstig zijn van de te bepalen kontour. In deze
situatie wordt echter ook de invloed van f3 op de plaatsbepaling
van het buigpunt steeds kleiner (d32 « 0).
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11. DE SPIHPOOT

Voor de inspectie van de spinpoten moeten de posities van het
linker- en rechterhoekpunt aan de achterzijde van het snijvlak
van de spinpoot bepaald worden. Door het geringe
helderheidsverschil tussen spin- en mespoot is het niet mogelijk
een punt te bepalen op deze zijde. De beide hoekpunten aan de
voorzijde van het snijvlak van de spinpoot kunnen weI bepaald
worden, omdat deze voorzijde een duidelijk helderheidsovergang
vertoont. Bij de inspectie-eis die betrekking heeft op de afstand
tussen spin- en mespoot moet men dan de dikte van het materiaal
waarvan de spinpoot is vervaardigd, optellen.

Voor het bepalen van de beide hoekpunten van de spinpoot moeten
ook twee punten aan de linker- en rechterzijde van de spinpoot
bepaald worden. De helderheidsovergangen die gebruikt worden bij
deze plaatsbepaling hebben een korte lengte. Hierdoor is het
noodzakelijk om het beginpunt van het ruleralgoritme bij deze
plaatsbepaling voor iedere spinpoot zo nauwkeurig mogelijk te
berekenen. Voor deze berekening wordt een lijn bepaald die
parallel loopt met lijn 4 en een beeldpunt ten opzichte van deze
lijn in loodrechte positie verschoven (zie fig. 11.1 lijn 5). De
beginpunten bevinden zich op deze lijn op een afstand d1
respectievelijk d2 van punt VII'.

snij\/Iok
rYlespcoot

fig. 11.1 Inspectie van de spinpoot.

De inspectie van de spinpoot werkt nu als voIgt:
Twee punten op de voorzijde van het snijvlak van de spinpoot
worden bepaald (VII en VIII). De beginpunten voor het
ruleralgoritme bij deze plaatsbepaling worden met behulp van de
positie van het rechterhoekpunt op de snijkant van de mespoot
berekend. Vervolgens wordt de lijnvergelijking van lijn 5
opgesteld waardoor de startpunten van het ruleralgoritme voor de
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bepaling van de punten IX en X vastliggen. De richtingen van de
lijnen door de punten IX en X zijn bekend omdat deze lijnen
loodrecht op lijn 4 staan. Met deze gegevens kunnen de hoekpunten
van de spinpoot berekend worden.

Het stroomschema van de inspectie van de spinpoot staat
weergegeven in fig. 11.2. en het bijbehorende programma in
bijlage 9.

I start I
1

input rulerrichting en
rechterhoekpunt van de mespoot

1
plaatsbepaling van twee punten op de

voorzijde van het snijvlak van de spinpoot

1
berekening van de beginpunten van het ruleralgoritme

voor de plaatsbepaling van punten op
de linker- en rechterzijde van de spinpoot

1
plaatsbepaling van twee punten
op de linker- en rechterzijde

van de spinpoot

J
berekening van de hoekpunten

van de spinpoot

1
I stop I

fig. 11.2 stroomschema inspectie van de spinpoot.
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12. BEPAT,TNG VAN DE KONVERSIEFAKTQR

Met het tot nu toe ontwikkelde inspectieprogramma kunnen de te
inspecteren punten gevonden worden. Bij de inspectie worden er
eisen gesteld aan de onderlinge afstanden tussen de verschillende
inspectiepunten. De afstand tussen twee inspectiepunten wordt
momenteel uitgedrukt in het aantal beeldpunten dat zich tussen de
twee punten bevindt. Er zal dus een konversiefaktor gevonden
moeten worden die het aantal beeldpunten tussen twee punten omzet
in de afstand tussen deze punten.

Om deze faktor met een grote nauwkeurigheid te vinden, moet de
afstand tussen twee punten nauwkeurig bekend zijn en het aantal
beeldpunten tussen deze twee punten groote Bij het scheermes is
de diameter van de cirkelvormige opening (zie bijlage 3) een
vrij nauwkeurige maat. De tolerantie van de maat bedraagt
± 0.1 % . Ook is het aantal beeldpunten tussen de twee

cirkelpunten die de diameter vastleggen groote Bij het bepalen
van het middelpunt van het scheermes zijn de posities al bepaald
van vier cirkelpunten die de diameter van de cirkel vastleggen.
Met deze vier punten en de bekende grootte van de diameter kan de
konversiefaktor berekend worden.

De spreiding van de konversiefaktor bij verscnillende
scheermesexemplaren is onderzocht. Deze was ± 0.2 % . Hieruit kan
gekonkludeerd worden dat de berekening van de konversiefaktor met
behulp van bovenstaande methode betrouwbaar is en met voldoende
nauwkeurigheid plaatsvindt.
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13. INSPECTIE VAN BEN SCHEEBMES

13.1 De inspectieresultaten

Nu de konversiefaktor bepaald kan worden, is het mogelijk het
scheermes te inspecteren. In tabel 3 staan de posities en maten
van enkele mespoten. Het scheermes waaraan de meting is verricht
is een goedgekeurd exemplaar.

tabel 3 Inspectieresultaten in mm .•

mespootnr. 6 7 8 9 10

buitenstraal
mespoot 9.12-9.19 9.19 9.18 9.12 8.98 9.03

binnenstraal
mespoot > 7.81 7.96 7.93 7.88 7.78 7.78

buitenstraal
spinpoot < 9.2 9.04 9.02 9.03 8.96 8.95

binnenstraal
spinpoot > 7.74 7.95 7.99 7.95 7.78 7.81

reflijn
<-> < 0.1 1. 23E-2 1.00E-1 1. 01E-1 1. 61E-2 6.74E-2

mespoot

breedte
mespoot 1. 23-1. 27 1.23 1.26 1.24 1.21 1.22

De herhaalbaarheid van de inspectie is gemeten. Dit leverde een
onnauwkeurigheid van + 0.4 , op in de posities en de maten van de
mespoten. -

Uit deze meetresultaten blijkt dat aan de meeste inspectie-eisen
voldaan wordt. Echter de breedte van de mespoot en binnen- en
buitenstraal van de mespoot voldoet voor sommige mespoten niet
aan de gestelde inspectie-eis. Ook bij andere goedgekeurde
scheermesexemplaren deed dit geval zich voor.
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13.2 OOrzaak van de afwijking

Een mogelijke oorzaak van de gevonden afwijking bij de inspectie
kan het inspectie-algoritme zijn. Om de korrektheid van het
algoritme te onderzoeken, kunnen twee mespoten geinspecteerd
worden waarbij de inspectie van deze mespoten plaatsvindt met
rulers die een gelijke nauwkeurigheid hebben. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij de inspectie van mespoot zes en mespoot tien.

Uit tabel 3 blijkt dat mespoot zes aan de gestelde inspectie
eisen voldoet. Bij mespoot tien is echter de breedte en de
binnen- en buitenstraal te klein. Dit inspectieresultaat werd bij
meerdere scheermesexemplaren gevonden. Voor beide
mespootinspecties is de nauwkeurigheid van de gebruikte rulers
gelijk. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat de gevonden
afwijking bij mespoot tien niet veroorzaakt wordt door het
algoritme of het scheermesexemplaar.

De bij de inspectie gevonden afwijking kan ook veroorzaakt worden
door de verlichting. Bij de tot nu toe gebruikte
verlichtingsmethode is de intensiteit van het licht dat op het
scheermes valt niet op iedere plaats gelijk. Dit wordt
grotendeels veroorzaakt door het gebruik van vier TL-Iampen als
lichtbron. De invloed van het licht kan onderzocht worden door de
positie van mespoot tien in het beeld te veranderen. Bij de
inspectie van mespoot tien op een andere positie voldeed deze
mespoot weI aan de inspectie-eisen. Hieruit kan gekonkludeerd
worden dat verlichtingsmethode nog niet aan de eisen voldoet die
noodzakelijk zijn voor een nauwkeurige inspectie van het
scheermes.

De afwijking die gekonstateerd wordt bij de inspectie kan ook
veroorzaakt worden door de meetopstelling. Voor een maximale
nauwkeurigheid van de inspectie moet de optische as van de camera
loodrecht op het te inspecteren objekt staan. Indien de hoek die
de optische as met het te inspecteren oppervlak maakt niet gelijk
aan 90· is, zal de scene met een geometrisch vervorming op de
sensor worden afgebeeld. Bij de huidige meetopstelling kan de
hoek die de optische as van de camera maakt met het objekt niet
met voldoende nauwkeurigheid worden ingesteld.
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14. DE IHSPECTIE'I'IJD

Bij de inspectie van de scheermessen wordt geeist dat bij de
uiteindelijke realisatie van het inspectiesysteem de maximale
inspectietijd per scheermes twee seconden bedraagt. Om een indruk
te krijgen of aan deze eis voldaan kan worden, is de tijd
gemeten, die het ontwikkelde inspectiealgoritme nodig heeft voor
de inspectie van een scheermes. Deze meetresultaten staan in
tabel 4.

tabel 4 Inspectietijden

tijd in ms.

Plaatsbepaling van een helderheidsovergang 5-10
met behulp van sUbpixelinterpolatie

Bepaling van het referentiestelsel 200-300

Inspectie van een spin- en mespoot 100-200

Totale inspectietijd van een scheermes 2500-3500

uit de meetresultaten blijkt dat de maximale inspectietijd van
het meetalgoritme in zijn huidige uitvoering maximaal 3.5
seconden bedraagt. Wanneer het programma wordt omgezet in
machinetaal wordt de snelheid van het programma met ongeveer een
faktor acht verhoogd. Ook kan de snelheid nog verhoogd worden
door een snellere processor te gebruiken. Indien deze
aanpassingen aangebracht worden dan zal het uiteindelijke
inspectiesysteem ruimschoots voldoen aan de gestelde maximale
inspectietijd.
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15. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voor de inspectie van de geometrie van de messen van
scheerapparaten is een CCD-matrixcamera werkend volgens het frame
transfer principe een geschikte camera.

De voor de inspectie benodigde verlichtingsmethode bestaat uit
een kombinatie van een diffuse verlichting en een verlichting
die lichtstralen loodrecht op het scheermes instraalt.

Met behulp van rulers is het mogelijk aan de hand van de
luminantiewaarden op de rulerlijn de plaats van
helderheidsovergangen in het beeld te bepalen. De nauwkeurigheid
van de plaatsbepaling kan vergroot worden door een
sUbpixelinterpolatie met behulp van een derdegraads
polynoombenadering van het luminantieverloop. Om de invloed van
ruis op de plaatsbepaling te verminderen, worden de
luminantiewaarden van de punten op de rulerlijn gemiddeld met de
luminantiewaarden van hun naburige beeldpunten in een richting
die loodrecht staat op de richting van de rulerlijn. Het aantal
beeldpunten waarover gesommeerd moet worden voor een optimale
nauwkeurigheid bij de plaatsbepaling van helderheidsovergangen
blijkt drie te bedragen. Met een verzameling rulerrichtingen die
onderling hoeken van 22.5· maken, kan een voldoende
nauwkeurigheid bereikt worden met betrekking tot de
plaatsbepalingen bij de scheermesinspectie. De maximale
nauwkeurigheid van de ontwikkelde rulers bedraagt ± 0.13
pixelpositie.

Het middelpunt van het scheermes kan bepaald worden met een
nauwkeurigheid van ± 0.16 pixelpositie. De middellijn door het
referentiegat kan bepaald worden met een nauwkeurigheid van
± 0.20 pixelpositie waardoor de bepaling van het
referentiestelsel plaatsvindt met een nauwkeurigheid van ± 0.36
pixelpositie.

Bij de inspectie van het scheermes worden de afstanden tussen de
te inspecteren punten uitgedrukt in het aantal beeldpunten dat
zich tussen de punten bevindt. Met behulp van de diameter van de
cirkelvormige opening van het scheermes kan met voldoende
nauwkeurigheid een konversiefaktor bepaald worden waarmee de
afstand tussen twee punten vertaald kan worden in aantallen
millimeters.

Uit de inspectie van het gehele scheermes blijkt dat niet aIle
spin- en mespoten aan de gestelde inspectie-eisen voldoen. De
afwijking die gekonstateerd wordt, wordt veroorzaakt door de
verlichtingsmethode en de meetopstelling.

De benodigde inspectietijd voor een scheermes bedraagt met het
huidige inspectiealgoritme maximaal 3.5 seconden. De definitieve
uitvoering van het inspectiesysteem zal ruimschoots voldoen aan
de gestelde maximale inspectietijd.
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De verlichtingsmethode voldoet nog niet aan de gestelde eisen die
noodzakelijk zijn voor een nauwkeurige inspectie. De intensiteit
van het op het scheermes invallende licht is niet op iedere
plaats gelijk. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het type
lichtbron dat gebruikt wordt. Een gelijke verdeling van het
licht over de scene kan verkregen worden door de vier TL-lampen
in de koker te vervangen door een groot aantal uniform verdeelde
leds. De verlichtingsmethode kan verder verbeterd worden door in
plaats van een rechthoekige koker een ronde koker bij de
verlichting te gebruiken. De verlichtingsmethode is dan beter
afgestemd op de geometrie van het te inspecteren objekt.

Voor een nauwkeurige inspectie is het noodzakelijk dat de
optische as van de camera een hoek van 90· maakt met het te
inspecteren 6bjekt. Bij de huidige meetopstelling vindt de
instelling van deze hoek niet met voldoende nauwkeurigheid
plaats. Indien de meetopstelling op dit punt verbeterd wordt,
zUllen de inspectieresultaten beter overeenkomen met de
werkelijke maten en posities van de inspectiepunten.

De meeste startpunten van het ruleralgoritme worden momenteel in
verband met de snelheid van de inspectie berekend met behulp van
gehele getallen. De nauwkeurigheid van de startpuntberekening kan
vergroot worden door de berekening uit te voeren met reeele
getdllen. Het uiteindelijke inspectiesysteem zal ruimschoots
voldoen aan de gestelde maximale inspectietijd. Het is dus
mogelijk de berekening van de startpunten van het ruleralgoritme
met behulp van reeele getallen nauwkeuriger plaats te laten
vinden.

Indien de drie bovenstaande punten aangepast worden, moet het
mogelijk zijn de scheermessen met behulp van een CCD
matrixcamera met 512 x 512 beeldpunten te inspecteren. De
resultaten van het ontwikkelde inspectie-algoritme zullen dan
voldoen aan de gestelde inspectie-eisen.
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Programma van bet ruleralgoritme

#inelude "e:\peplus\itex\itexpfg.h"
#inelude "e:\peplus\itex\stdtyp.h"
#inelude "e:\inelude\stdio.h"
#inelude "e:\inelude\math.h"
#inelude "e:\inelude\eonio.h"

#define FALSE 0
#define TRUE 1

typedef long int int32;
typedef int int16;
typedef unsigned ehar int8;

int32 xear, year, maxd, dlaatsti
int16 xbegin, ybegin, deltax, deltay, thrshld, xend, yend, a:
int16 xmatrix(360)i
int16 ymatrix(360)i
int16 sumr(360) i

int16 sign(x)
int16 Xi

/* De funktie geeft als returnwaarde */
/* het teken van de waarde X (type int16) */

{
int16 i:

if (x < 0)
{ i = -1 i }
else
{ i = 1 ; }
return(i) i

}

int32 longsign(x)
int32 Xi

{

}

/* De funktie geeft als returnwaarde */
/* het teken van de waarde x (type int32) */

if (x < 0) return(-1);
else return(1)i

int16 max(x,y)
int16 X, Yi

/* De funktie geeft als returnwaarde */
/* het maximum van X en y (x > 0 en y> 0) */

{
if (x > y)
return(x) ;
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else
return(y) ;

}

void scanbw1(xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th;

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* dex > 0 and dey >= O. De funktie bepaalt */
/* het eindpunt van de rulerlijn */

{
int16 x;
int16 y;
x = xb;
y = yb;

do
{ x += dex;

y += dey;
}

while «rpixel(x,y) < th) && (x <= 505) && (y <= 505»;

if « (dex == 0) I I (dey == 0» I I
«abs(dex) == 1) && (abs(dey) == 1»)
{

xend = x + 6*dex;
yend = y + 6*dey;

}
else

{
xend = x + 3*dex;
yend = y + 3*deYi

}
if «x > 511) II (y > 511»
{ printf(lt\n no edge It) i while ( 1 -- 1) printf(ltlt) i }

}

void scanbw2(xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th;

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* dex <= 0 and dey> o. De funktie bepaalt */
/* het eindpunt van de ru1erlijn */

{
int16 x;
int16 y;

x = xbi
Y = ybi

do
{ x += dexi

y += dey;
}



- 66 -

bijlage 2

while ({rpixel{x,y) < th) && (x >= 6) && (y <= 505»:

if ({{dex == 0) I I (dey == 0» I I
«abs(dex) == 1) && (abs(dey) == 1»)
(

xend = x + 6*dex:
yend = y + 6*dey:

)
else

(
xend = x + 3*dex:
yend = y + 3*dey:

)
if ({x < 0) I I (y > 511»
( printf{"\n no edge "): while ( 1 -- 1) printf{''''); }

}

void scanbw3{xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th;

/* startpunt:{xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* dex < 0 and dey <= O. De funktie bepaalt */
/* het eindpunt van de rulerlijn */

{
int16 x;
int16 y;
x = xb:
y = yb:

do
( x += dex:

y += dey;
)

while ({rpixel{x,y) < th) && (x >= 6) && (y >= 6»;

if ({{dex == 0) I I (dey == 0» I I
({abs{dex) == 1) && (abs{dey) == 1»)
(

xend = x + 6*dex:
yend = y + 6*dey:

)
else

{
xend = x + 3*dexi
yend = y + 3*dey:

}

if ({x < 0) I I (y < 0»
( printf{lI\n no edge "): while ( 1 == 1) printf{""):)

)

void scanbw4{xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th:



- 67 -

bijlage 2

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* dex < 0 and dey <= O. De funktie bepaalt */
/* het eindpunt van de rulerlijn */

{
int16 x;
int16 y;
x = xb;
Y = yb;

do
{ x += dex;

y += dey;
}

while «rpixel(x,y) < th) && (x <= 505) &&(y >= 6»;

if «(dex == 0) I I (dey == 0» I I
«abs(dex) == 1) && (abs(dey) == 1»)
{

xend = x + 6*dex;
yend = y + 6*dey;

}
else

{
xend = x + 3*dex;
yend = y + 3*deYi

}

if «x > 511) II (y < 0»
{ printf(ll\n no edge "); while ( 1 == 1) printf(llll);}

}

int16 bres_linex(x1, y1, x2, y2)
int16 xl, y1, x2, y2;

/* de functie berekent afhankelijk van */
/* beginpunt (x1,y1) en eindpunt (x2,y2) */
/* de coordinaten die dit lijnstuk opti- */
/* maal benaderen. Bij iedere x-waarde */
/* wordt de juiste y-waarde bepaald en */
/* deze waarden worden genoteerd in */
/* xmatrix[] en ymatrix[]. De return- */
/* waarde is het totaal aantal punten dat*/
/* bepaald is. abs(x1-X2) > abs(y1-y2) */

{
int16 dx = abs(x1 - x2)i
int16 dy = abs(y1 - y2):
int16 p = 2 * dy - dx:
int16 const1 = 2 * dYi
int16 const2 = 2 * (dy - dx) i
int16 i:
int16 x, y, x_end;

if «abs(x1-x2) > 512) I I (abs(y1-y2) > 512»
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{ printf("\n input failure II) i while (1 == 1) printf('''') i }

if xl > x2 )
{ x = x2i

Y = y2i
x_end = xli
i = xl - x2i

xmatrix[i] = Xi
ymatrix[i] = Yi

while « x <= x_end) && (i < 360) && (i > 0»
{ X++i

i--;
if (p < 0)

{ P += constli }
else

{ if «yl-y2) < 0)
y--i

else
Y++i

p += const2i }
xmatrix[i] = Xi
ymatrix[i] = Yi
if «i > 359) II (i < 0»
{ printf("\n overflow II) i while ( 1== 1) printf("")i}

}
leturn(xl-x2)i

}
else

{ x = xli
y = yl:
x end = x2i
i-= Oi

xmatrix[i] = Xi
ymatrix[i] = Yi

while « x <= x_end) && (i < 360) && (i >= 0»
{ x++ i

i++ i
if (p < 0)

{ P += constli }
else

{ if «Y2-yl) < 0)

Y--i
else

Y++i
p += const2i }

xmatrix[i] = Xi
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ymatrix[i] = y:
if « i > 359) I I (i < 0»

{ printf (II\n overflow "): while ( 1== 1) printf (1111): }
}

return(x2-x1);
}

}

int16 bres_liney(x1, y1, x2, y2)
int16 Xl, y1, x2, y2:

/* de funktie berekent afhankelijk van */
/* beginpunt (x1,y1) en eindpunt (x2,y2) */
/* de coordinaten die dit lijnstuk opti- */
/* maal benaderen. Bij iedere y-waarde */
/* wordt de juiste x-waarde bepaald en */
/* deze waarden worden genoteerd in */
/* xmatrix[] en ymatrix[]. De return- */
/* waarde is het totaal aantal punten dat*/
/* bepaald is. abs(x1-x2) < abs(y1-y2) */

{
int16 dx = abs(x1 - x2) :
int16 dy = abs(y1 - y2) :
int16 p = 2 * dx - dy:
int16 const1 = 2 * dx:
int16 const2 = 2 * (dx - dy) :
int16 i:
int16 x, y, y_end:

if «abs(x1-x2) > 512) II (abs(y1-y2) > 512»
{ printf("\n input failure "): while (1 == 1) printf("II): }

if ( y1 > y2 )
{ {y = y2:

x = x2:
y end = y1:
i-= y1 - y2:

}

xmatrix[i] = x:
ymatrix[i] = y:

while « y <= y_end ) && (i < 360) && (i > 0»
{ y++:

i--;
if (p < 0)

{ P += const1: }

else
( if «x1-x2) < 0)

x--:
else
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x++:
p += const2: }

xmatrix[i] = x:
ymatrix[i] = y:
if «i > 359) I I (i < 0»
( printfC"\n overflow"): while ( 1== 1) printf(""): }

}
return(y1 - y2):

}
else

{ { y = y1:
x = Xl:
y_end = y2:
i = 0:

}

xmatrix[i] = x:
ymatrix[i] = y:

while « y <= y_end ) && (i < 360) && (i >= 0»
{ y++:

i++:
if (p < 0)

{ P += constl: }
else

( if «x2-xl) < 0)
x--:
else
x++:
p += const2: }

xmatrix[i] = x:
ymatrix[i] = Yi
if «i>359) I I (i< 0»

( printf(lI\n overflow "): while ( 1== 1) printf("II);}
}

return (y2-y1) :

}

void sumlinex(x1, y1, x2, y2, at)
int16 Xl, y1, x2, y2, at:

/* de procedure bepaalt de luminantiewaarden*/
/* op een rulerlijn die een hoek van 22.5 */
/* graden maakt met de hor. of ver. as */
/* en noteert deze waarden in sumr[] */
/* beginpunt:(x1,Y1) eindpunt:(x2,y2) */
/* aantal punten op de rulerlijn:at */
/* rUlerlijn is benaderd mbv bres_linex() */
/* richting rulerlijn:deltax,deltay */

{

int16 slope, i, x, y:
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slope = deltax/deltay;

for (i=O; i<at; i++)
{

X = xmatrix[i];
y = ymatrix[i]:

rpixel(x+sign(slope),y-2) +
rpixel(x,y-2) +
rpixel(x+sign(slope) ,y-l) +
3*rpixel(x,y-l) +
3*rpixel(x,y) +
rpixel(x-sign(slope),y) +
rpixel(x,y+l) +
rpixel(x-sign(slope),y+l) ) / 4;

sumr[i] = ( rpixel(x+sign(slope),y-l) +
rpixel(x,y-l) +
rpixel(x+sign(slope),y) +
3*rpixel(x,y) +
3*rpixel(x,y+l) +
rpixel(x-sign(slope),y+l) +
rpixel(x,y+2) +
rpixel(x-sign(slope),y+2) ) / 4;

else

else
{
if (slope > 0)

sumr[i] =

if ( i % 2 == 0) /* (x,y) ligt op de rulerlijn */
sumr[i] = ( rpixel(x,y-l)+rpixel(x+sign(slope),y-l)

+ rpixel(x,y+l)+rpixel(x-sign(slope),y+l)
+ 2*rpixel(x,y) ) / 2;

/* (x,y) ligt niet op de rulerlijn */

}
}

}

void sumliney(xl, yl, x2, y2, at)
int16 xl, yl, x2, y2, at;

/* de procedure bepaalt de luminantiewaarden*/
/* op een rulerlijn die een hoek van 22.5 */
/* graden maakt met de hor. of ver. as */
/* en noteert deze waarden in sumr[] */
/* beginpunt:(xl,yl) eindpunt:(x2,y2) */
/* aantal punten op de rulerlijn:at */
/* rulerlijn is benaderd mbv bres liney() */
/* rulerrichting: deltax,deltay - */

{
int16 slope, i, x, y:

slope = deltay/deltax;

for (i=O; i<at; i++)
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{
x = xmatrix[i];
y = ymatrix[i];

ligt op de rulerlijn *1
rpixel(x-l,y+sign(slope»
+ rpixel(x+l,y-sign(slope»
) 12;
niet op de rulerlijn *1

rpixel(x-2,y+sign(slope» +
rpixel(x-2,y) +
rpixel(x-l,y+sign(slope» +
3*rpixel(x-l,y) +
3*rpixel(x,y) +
rpixel(x,y-sign(slope» +
rpixel(x+l,y) +
rpixel(x+l,y-sign(slope» ) 1 4;

sumr[i] = ( rpixel(x-l,y+sign(slope» +
rpixel(x-l,y) +
rpixel(x,y+sign(slope» +
3*rpixel(x,y) +
3*rpixel(x+l,y) +
rpixel(x+l,y-sign(slope» +
rpixel(x+2,y) +
rpixel(x+2,y-sign(slope» ) 1 4;

else

else
{
if ( slope > 0 )

sumr[i] = (

if ( i % 2 == 0) 1* (x,y)
sumr[i] = ( rpixel(x-l,y) +

+ rpixel(x+l,y)
+ 2*rpixel(x,y)

1* (x,y) ligt

}

void sumline45(xl, yl, X2, y2)
inmt16 xl, yl, x2, y2;

1* de procedure bepaalt de luminantiewaarden *1
1* op een diagonale ruler en noteert deze *1
1* waarden in sumr[]. *1
1* beginpunt:(xl,yl) eindpunt:(x2,Y2) *1
1* rulerrichting: deltax,deltay *1

{
int16 i;
int16 x, y;

x = xl; y = yl;

for ( i = 0; i < abs(xl-x2); i++ )
{

sumr[i] = rpixel(x-deltax,y+deltay) + rpixel(x,y)
+ rpixel(x+deltax,y-deltay);

x += deltax;
y += deltay;

}
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}

void sumline90(xl, yl, x2, y2)
int16 xl, yl, x2, y2;

/* de procedure bepaalt de luminantiewaarden */
/* op een hor. of ver. ruler en noteert deze */
/* waarden in sumr[]. */
/* beginpunt:(xl,Yl) eindpunt:(x2,y2) */
/* rulerrichting:deltax,deltay */

{
int16 i;
int16 x,y;

X = xl; y = yl;

for ( i = 0; i < max(abs(xl-x2),abs(Yl-y2»; i++)
(

sumr[i] = rpixel(x+deltay,y+deltax) +
rpixel(x-deltay,y-deltax) +
rpixel(x,y);

X += deltax;
y += deltay;

}
}

int32 linerulermes(ibegin, iend, thrs, width)
int16 ibegin,iend,thrs,width;

{

/* De funktie benaderd het luminantieverloop */
/* op de rulerlijn met een derdegraads poly- */
/* en berekend de plaats van het buigpunt */
/* drempel luminantieverandering: thrs */
/* aantal te sommeren pixels: witdh */
/* Het algoritme is aangepast voor kleine */
/* afstanden tussen helderheidsovergangen */

int32 dlO, d2l, d32;
int32 fO, fl, f2, f3, h;
int16 i;

thrs = thrs * width;
maxd = 0;
h = 0;

fl = (int32) (sumr[ibegin]);
f2 = (int32) (sumr[ibegin + 1]);
f3 = (int32) (sumr[ibegin + 2]);

d2l = f2 - fl;
d32 = f3 - f2;
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for ( i = ibegin + 3~ i < iend ~ i++)
{

fO = fl: fl = f2: f2 = f3: f3 = (int32) (sumr[i]):
dlO = d2l~ d2l = d32~ d32 = f3 - f2~ dlaatst = f3 - f2i

if (labs(d2l) >= thrs)
if (labs(d2l) > labs(dlO»

if «(labs(d2l) >= labs(d32» "
«longsign(d2l) == longsign(dlo-thrs» I I

(longsign(d2l) == lon~sign(dlO+thrs») "
(labs (d2l) > maxd) ) II
«labs(d2l) < labs(d32» "
«longsign(d2l) != longsign(d32-thrs» II
(longsign(d2l) != longsign(d32+thrs») "
(labs(d2l) > maxd»)

maxd = labs(d2l)i
h = (int32) (i - 2) ~

h = h * 128
- «f2 + fO - fl*2) * 128) /

(f3 - f2*3 + fl*3 - fO) i

return(h)i
}

int32 lineruler(ibegin, iend, thrs, width)
int16 ibegin,iend,thrs,widthi

/* De funktie benaderd het luminantieverloop */
/* op de rulerlijn met een derdegraads poly- */
/* en berekend de plaats van het buigpunt */
/* drempel luminantieverandering: thrs */
/* aantal te sommeren pixels: witdh */

{
int32 dlO, d2l, d32i
int32 fO, fl, f2, f3, h;
int16 i;

thrs = thrs * width;

fl = (int32) (sumr[ibegin]);
f2 = (int32) (sumr[ibegin + 1]);
f3 = (int32) (sumr[ibegin + 2]);

d2l = f2 - fl~

d32 = f3 - f2;

for ( i = ibegin + 3i i < iend ; i++)
{

fO = fl; fl = f2~ f2 = f3; f3 = (int32) (sumr[i])i
dlO = d2l; d2l = d32: d32 =f3 - f2;



- 75 -

bijlage 2

if (labs(d21) >= thrs)
if (labs(d21) > labs(dlO»

if (labs(d21) >= labs(d32»
{

h = (int32) (i - 2):
h = h * 128

- «f2 + fO - f1*2) * 128) /
(f3 - f2*3 + f1*3 - fO):

}
}

return (h) :
}

void rulerbw(xbeq, ybeq, dx, dy, th, deltamin)
int16 xbeq, ybeq, dx, dy, th, deltamin:

(

/* Het alqoritme berekent de coordinaten van
/* zwart-wit overqanq. startpunt:(xbeq,ybeq)
/* rUlerrichtinq: dex, dey
/* drempelwaarde luminantie: th
/* drempelwaarde luminantieveranderinq

int16 i, xbeqinr, ybeqinr:
int32 nl:
int32 dxcor, dycor:

een */
*/
*/
*/
*/

xbeqin = xbeq: ybeqin = ybeq: deltax = dx: deltay = dy:
thrshld = th:

select_mem(MEM_A) :
xend = 0; yend = O:a = O;xcor = o;ycor = 0;
nl = O;xbeqinr = O:ybeqinr = O:dxcor = o;dycor = 0;
display_mem(MEM_A);

if ( «abs(deltax)==2) && (abs(deltay)==l» I I
«abs(deltax)==l) && (abs(deltay)==2» )

{
if «deltax > 0) && (deltay> 0»
scanbw1(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) ;
if «deltax < 0) && (deltay> 0»
scanbw2(xbeqin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :
if «deltax < 0) && (deltay < 0»
scanbw3(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :
if «deltax > 0) && (deltay < 0»
scanbw4(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) ;

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
(

a = bres_liney(xbeqin,ybegin,xend,yend) ;
sumliney(xbeqin,ybegin,xend,yend,a);

}
else

{
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a = bres_linex(xbeqin,ybeqin,xend,yend) i
sumlinex(xbeqin,ybeqin,xend,yend,a) i

n1 = lineruler(a-20,a,deltamin,3) i

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
dxeor = n1*(int32) (abs(deltax»/

(int32) (abs(deltay»;
else
dxeor = n1i
if ( abs(deltax) > abs(deltay) )
dyeor = n1*(int32) (abs(deltay»/

(int32) (abs(deltax» i
else
dyeor = n1i

if «deltax > 0) && (deltay> 0»
{ xeor = (int32) (xbeqin) *128 + dxeori

yeor = (int32) (ybeqin) *128 + dyeori }
if «deltax < 0) && (deltay> 0»

{ xeor = (int32) (xbeqin) *128 - dxeori
yeor = (int32) (ybeqin) *128 + dyeori

if «deltax < 0) && (deltay < 0»
{ xeor = (int32) (xbeqin) *128 - dxeori

yeor = (int32) (ybeqin) *128 - dyeori
if «deltax > 0) && (deltay < 0»

{ xeor = (int32) (xbeqin) *128 + dxeori
yeor = (int32) (ybeqin) *128 - dyeori

else
(

if «abs(deltax) == 1) && (abs(deltay) == 1»
{
if «deltax > 0) && (deltay> 0»
seanbw1(xbeqin,ybeqin,deltax,deltay,thrshld)i
if «deltax < 0) && (deltay> 0»
seanbw2(xbeqin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) i
if «deltax < 0) && (deltay < 0»
seanbw3(xbeqin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) i
if «deltax > 0) && (deltay < 0»
seanbW4(xbeqin,ybeqin,deltax,deltay,thrshld) i

sumline45(xend-(deltax*20),yend-(deltaY*20),
xend,yend)i

n1 = lineruler(0,20,deltamin,3) i

XIr=~~+
(int32) (deltax)*n1i

yeor = (int32) (yend-deltay*20) *128 +
(int32) (deltay)*n1i
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}
}

else
{

if «deltax == 1) && (deltay -- 0»
seanbw1(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :
if «deltax == 0) && (deltay -- 1»
seanbw2(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :
if «deltax == -1) && (deltay -= 0»
seanbw3(xbegin,ybegin,deltax,deltaY,thrshld) :
if «deltax == 0) && (deltay -- -1»
seanbw4(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :

sumline90(xend-(deltax*20),yend-(deltaY*20) ,
xend,yend) :

n1 = lineruler(0,20,deltamin,3):

xeor = (int32) (xend - deltax*20)*128 +
(int32) (deltax)*n1i

yeor = (int32) (yend - deltay*20)*128 +
(int32) (deltay)*n1:

)
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Tekeninq aetalen schijt aet de aespoten

,~
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qy = xl - (x2-xl) * yl / (y2 - yl):
}

}

void linepoint(pxl, qxl, pX2, qx2, pyl, qyl, py2, qy2)
int32 pXl, qxl, pX2, qx2, pyl, qyl, py2, qy2:

/* De funktie berekent het */
/* snijpunt van twee lijnen */

{
if «pyl == 0) && (py2 == 0) && (qyl -= 0) && (qy2 == 0»
(

xp = 1000*(qx2 - qxl)/(pxl - pX2):
yp = (pxl*xp + 1000*qxl)/1000;

}
else

{
if «pXl == 0) && (pX2 == 0) && (qxl == 0) && (qx2 -- 0»

(
yp = 1000*(qy2 - qyl)/(pyl - py2):
xp = (pyl*yp + 1000*qyl)/1000:

}
else

{
if «pxl == 0) && (py2 == 0) && (qxl == 0) && (qy2 -- 0»
{

yp = (pX2*qyl + 1000*qx2)/(-px2*pyl/1000+1000):
xp = (pyl*yp + 1000*qyl)/1000:

}
else

{ yp = (pXl*qy2 + 1000*qxl)/(-pxl*py2/l000+l000);
xp = (py2*yp + 1000*qy2)/1000:

)
}

}
}

void global (xstart, ystart)
int16 xstart, ystart:

/* De funktie bepaalt globaal het */
/* midd~lpunt van het scheermes (xg,Yg)*/

(
int16 i, j:
int32 cofxl, cofx2, ofxl , ofx2, cofyl, cofy2, ofyl, ofy2:

cofxl = 0: cofx2 = 0: ofxl = 0: ofx2 = 0;
cofyl = 0; cofy2 = O:ofyl = 0: ofy2 = 0:
i = 0;

scanbw4(xstart, ystart, 1, -2, 120);
crlpnt[i] = l28*(int32) (xend):
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crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbw2(xstart, ystart, -2, 1,120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbw4(xstart, ystart, 2, -1, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbw2(xstart, ystart, -1, 2, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbwl(xstart, ystart, 2, 1, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbw3(xstart, ystart, -1, -2, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbwl(xstart, ystart, 1, 2, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);i += 2;

scanbw3(xstart, ystart, -2, -1, 120);
crlpnt[i] = 128*(int32) (xend);
crlpnt[i+l] = 128*(int32) (yend);

lineequ«crlpnt[2]+crlpnt[0])/2,(crlpnt[3]+crlpnt[1])/2,
(crlpnt[6]+crlpnt[4])/2,(crlpnt[7]+crlpnt[S])/2) ;

cofxl = px; cofyl = py; ofxl = qx; ofyl = qy;

lineequ«crlpnt[10]+crlpnt[8])/2,(crlpnt[ll]+crlpnt[9]) 12,
(crlpnt[l4]+crlpnt[l2])/2,(crlpnt[lS]+crlpnt[l3])/2);

cofx2 = px; cofy2 = py; ofx2 = qx; ofy2 = qy;

void newc(xstart, ystart)
int16 xstart, ystart;

1* De funktie bepaalt m.b.v. *1
1* subpixelinterpolatie het middelpunt*1
1* van het scheermes *1
1* (startpunt (Xq,Yq» *1

{
int32 cofxl, cofx2, cofyl, cofy2, ofxl, ofx2, ofyl, ofy2,

xhl, xh2, yhl, yh2;
intl6 i, j, t;
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i = 0: cofxl = 0: cofx2 = 0: cofyl = 0: cofy2 = 0:
ofxl = 0: ofx2 = 0: ofyl = 0: ofy2 = 0:

rulerbw(xstart, ystart, 0, -1, 120, 15):
crlpnt[i] = xcor: crlpnt[i+l] = ycor: i += 2:

rulerbw(xstart, ystart, 1, 0, 120, 15):
crlpnt[i] = xcor: crlpnt[i+l] = ycor: i += 2:

rulerbw(xstart, ystart, 0, 1, 120, 15):
crlpnt[i] = xcor: crlpnt[i+l] = ycor: i += 2:

rulerbw(xstart, ystart, -1, 0, 120, 15):
crlpnt[i] = xcor: crlpnt[i+l] = ycor:

lineequ(crlpnt[O], crlpnt[l], crlpnt[2], crlpnt[3]):
cofyl = -4*px/9:
cofxl = -9*py/4:
if (cofxl != 0) ofxl = (1000*(crlpnt[l]+crlpnt[3])/2

-cofxl*(crlpnt[O]+crlpnt[2])/2)/1000;
else ofyl = (1000*(crlpnt[O]+crlpnt[2])/2

-cofyl*(crlpnt[l]+crlpnt[3])/2)/1000:

lineequ(crlpnt[2], crlpnt[3], crlpnt[4], crlpnt[5]):

cofy2 = -4*px/9;
cofx2 = -9*py/4:
if (cofx2 != 0) ofx2 = (1000*(crlpnt[3]+crlpnt[5])/2

-cofx2*(crlpnt[2]+crlpnt[4])/2)/1000;
else ofy2 = (1000*(crlpnt[2]+crlpnt[4])/2

-cofy2*(crlpnt[3]+crlpnt[5])/2)/1000:

linepoint(cofxl, ofxl, cofx2, ofx2, cofyl, ofyl, cofy2, ofy2);
xhl = xp: yhl = yp:

lineequ(crlpnt[4], crlpnt[5], crlpnt[6], crlpnt[7]):

cofyl = -4*px/9;

cofxl = -9*py/4:
if (cofxl != 0) ofxl = (1000*(crlpnt[5]+crlpnt[7])/2

-cofxl*(crlpnt[4]+crlpnt[6)/2)/1000:
else ofyl = (1000*(crlpnt[4]+crlpnt[6])/2

-cofyl*(crlpnt[5]+crlpnt[7])/2)/1000;

lineequ(crlpnt[6], crlpnt[7], crlpnt[O], crlpnt[l):

cofy2 = -4*px/9:
cofx2 = -9*py/4;
if (cofx2 != 0) ofx2 = (1000*(crlpnt[l]+crlpnt[7])/2

-cofx2*(crlpnt[O]+crlpnt[6])/2)/1000;
else ofy2 = (1000*(crlpnt[O]+crlpnt[6])/2

-cofy2*(crlpnt[l]+crlpnt[7])/2)/1000:
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linepoint(cofx1, ofxl, cofx2, ofx2, cofy1, ofy1, cofy2, ofy2);
xh2 = xp; yh2 = yp;
xp = (xh1 + xh2)/2; yp = (yh1 + yh2)/2;

)

/* De funktie bepaalt de het */
/* middelpunt van het scheermes */
/* (Xcor,Ycor) */

void midpoint(xcentre, ycentre)
int16 xcentre, ycentre;

{
global (xcentre, ycentre);
if ((xp-(xp/128)*128) > 64) xp = xp + 128;
if ((yp-(yp/128)*128) > 64) yp = yp + 128;
newC((int16) (xp/128), (int16) (yp/128));
display_mem(MEM_A) ;

}
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Programma van de aiddellijnbepalinq

#include "c:\pcplus\itex\itexpfq.h"
#include "c:\pcplus\itex\stdtyp.h"
#include "c:\include\stdio.h"
#include "c:\include\math.h"
#include "c:\include\conio.h"

#define FALSE 0
#define TRUE 1

typedef long int int32;
typedef int int16;
typedef unsigned char int8;

extern rulerbw() ;
extern rulerwb() :
extern rulerbwext();
extern rulerwbext() :
extern sign () ;
extern scanbwlext () ;
extern scanbw2ext() i
extern scanbw3ext() :
extern scanbw4ext():
extern scanwblext () i
extern scanwb2ext();
extern scanwb3ext() :
extern scanwb4ext();
extern scanbwl() :
extern scanbw2() :
extern scanbw3() ;
extern scanbw4 () :
extern scanwbl():
extern scanwb2() :
extern scanwb3():
extern scanwb4() :
extern linescan();
extern qetflashimaqe() ;
extern int32 xcor, ycor, xp, yp;
extern int16 xend, yend, deltax, deltay;
extern int16 xmatrix[];
extern int16 ymatrix[];
extern int16 sumr[];

extern midpoint();

int16 globmid[6];
int16 dx, dy, xstartl, ystartl;
int16 al, i, x, y, x8, x9, y8, y9, xlO, ylO, xS, yS,

dexn, deyn,fac;
int32 xc, yc, x6, y6, x7, y7, maxl, xmax, ymax, xref, yrefi
int32 pix[40];
int32 dan[9];
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int32 reflinepnt[30];
int32 edge[40];

void mid1scan(xp, yp)
int32 xp, yp;

/* De funktie test op de aanwezigheid */
/* van een referentiegat */

{

xstart1 = (int16) (xp/128);
ystart1 = (int16) (yp/128) ;
if (t11 == 0)
(
t11 = t11 + 1;
xend = 0;
yend = 0;
scanbw1(xstart1, ystart1, 1, 0, 120);
scanwb1(xend, yend, 1, 0, 120);
}
if (rpixel(xend, yend) < 80)

{
globmid[O] = xend;
dx = 1;
globmid[l] = yend;
dy = 0;

}
}

void midruler1(x1, y1, dex, dey)
int16 xl, y1, dex, dey;

/* De funktie berekent mbv */
/* subpixelinterpolatie de */
/* middellijn van het referentiegat*/

{

if «dex > 0) && (dey >= 0»
{
scanbw2ext(x1, y1, -deyn, dexn, 80);
x8 = xend;
y8 = yend;
scanbw4ext(x1, y1, deyn, -dexn, 80);
x9 = xend;
y9 = yend;
}

else
(
scanbw4ext(x1, y1, -deyn, dexn, 80);
x8 = xend;
y8 = yend;
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scanbw2ext(xl, yl, deyn, -dexn, SO);
x9 = xend;
y9 = yend;
}
if «(dex > 0) && (dey >= 0»

{
scanbwlext«xS+x9)/2, (yS+y9)/2, dex, dey, SO);
xl0 = xend;
yl0 = yend;
scanbw3ext«xS+x9)/2, (yS+y9)/2, -dex, -dey, SO);
xS = xend;
yS = yend;

}
else

{
scanbw3ext«xS+x9)/2, (yS+y9)/2, dex, dey, SO);
xl0 = xend;
yl0 = yend;
scanbwlext«xS+x9)/2, (yS+y9)/2, -dex, -dey, 80);
xS = xend;
yS = yend;

}

al = max(abs(xI0-xS),abs(yl0-yS»;
if «abs(dex) == 2) II (abs(dey) == 2»

{ x = xS + 2*dex; y = yS + 2*dey; fac = 2;}
else

{ x = xS + 4*dex; y = yS + 4*dey; fac = I;}

for (i=al/2-4: i«al/2+4); i++)
(

rulerbw(x+dex*i/fac, y+dey*i/fac, -deyn, dexn, 140, IS);
x6 = xcor;
y6 = ycor:
pix[4*(i-al/2+4)] = xcor:
piX[4*(i-al/2+4)+1] = ycor;
rulerbw(x+dex*i/fac, y+dey*i/fac, deyn, -dexn, 140, IS);
x7 = xcor;
y7 = ycor;
pix[4*(i-al/2+4)+2] = xcor;
pix[4*(i-al/2+4)+3] = ycor;

dan[i-al/2+4] = (x6-x7)*(X6-X7)*9/4 + (y6-y7)* (y6-y7) ;

)
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void midruler2{x1, y1, dex, dey)
int16 xl, y1, dex, dey:

/* De funktie berekent mbv */
/* subpixelinterpolatie de */
/* middellijn van een */
/* referentiegat */

{
if ({dex <= 0) && (dey > 0»

(
scanbw3ext{x1, y1, -deyn, dexn, SO) :
xS = xend:
yS = yend:
scanbw1ext{x1, y1, deyn, -dexn, SO) :
x9 = xend:
y9 = yend:
}

else
(
scanbw1ext(x1, y1, -deyn, dexn, SO) :
xS = xend:
yS = yend:
scanbw3ext{x1, y1, deyn, -dexn, SO) :
x9 = xend:
y9 = yend:
}
if ({dex <= 0) && (dey > 0»

{
scanbw2ext{{xS+x9)/2, (yS+y9)/2, dex, dey, SO):
x10 = xend:
y10 = yend:
scanbw4ext{{xS+x9)/2, (yS+y9)/2, -dex, -dey, SO):
xS = xend:
yS = yend:

}
else

{
scanbw4ext{{xS+X9)/2, (yS+y9)/2, dex, dey, SO):
x10 = xend;
y10 = yend;
scanbw2ext{{xS+x9)/2, (yS+y9)/2, -dex, -dey, SO):
xS = xend;
yS = yend:

}

a1 = max{abs{x10-xS),abs{y10-yS»:

if ({abs{dex) == 2) I I (abs{dey) == 2»
{ x = xS + 2*dex; y = yS + 2*dey; fac = 2:}
else
{ x = xS + 4*dex: y = yS + 4*dey: fac = 1:}

for (i=a1/2-4: i<{a1/2+4): i++)
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(
rulerbw(x+i*dex/fac, y+i*dey/fac, -deyn, dexn, 140, 15) i
x6 = xcori
y6 = ycori
pix[4*(i-a1/2+4)] = xcori
pix[4*(i-a1/2+4)+1] = ycori
rulerbw(x+i*dex/fac, y+i*dey/fac, deyn, -dexn, 140, 15) i
x7 = xcori
y7 = ycor;
piX[4*(i-a1/2+4)+2] = xcor;
pix[4*(i-a1/2+4)+3] = ycor;

dan[i-a1/2+4] = (x6-x7)*(x6-x7)*9/4 + (y6-y7)*(y6-y7) i

}
}

void midruler(x1, y1, dex, dey)
int16 xl, y1, dex, dey;

/* De funktie bepaalt mbv */
/* sUbpixelin~~rpolatiede */
/* middellijn van een */
/* referentieqat */

(
int32 div, di

if «abs(dey) -- 1) && (abs(dex) == 1»
dexn = 2*dexi

else
dexn = dex:

if (abs(dey) == 2)
deyn = dey/2i

else
deyn = dey:

if « (dex > 0) && (dey >= 0» I I « dex < 0) && (dey <= 0»)
midruler1(x1, y1, dex, dey);

else
midruler2(x1, y1, dex, dey);

dan[S] = 0;
for (i=O; i<7; i++) { dan[S] = dan[S] + dan[i]; }
dan[S] = dan[S]/S: div = labs(dan[O]-dan[S]);
xmax =(pix[0]+pix[2])/2; ymax = (piX[1]+pix[3])/2;
for (i=l; i<7; i++)

(
if (labs(dan[i]-dan[S]) < div)

(
div = labs(dan[i]-dan[S]);
xmax = (pix[4*i]+pix[4*i+2])/2:



- 93 -

bijlage 6

ymax = (pix[4*i+l]+pix[4*i+3])/2;
)

}

}

void refline(xl, yl, x2, y2)
int32 xl, yl, x2, y2;

/* De funktie berekent */
/* vijftien referentielijnen */

{
int16 i;
int32 x3, y3, xh, yh;

xref = xl + «x2-xl)*3*9999/20000 - (y2-yl)*(-87)/lOOOO)*2/3:
yref = yl + (y2-yl)*9999/l0000 + 3*(x2-xl)*(-87)/20000;
x3 = (-4*xl + 9*xref)/5: y3 = (-4*yl + 9*yref)/5;
reflinepnt[O] = x3; reflinepnt[l] = y3;

for (i=l ; i<=4: i++)
{

xh = x3; yh = y3;
x3 = xl + «xh-xl)*3*9238/20000 - (yh-yl)*(-3827)/lOOOO)*2/3:
y3 = yl + (yh-yl)*9238/l0000 + 3*(xh-xl)*(-3827)/20000:
reflinepnt[2*i] = x3; reflinepnt[2*i+l] = y3;

)

xh = (-4*xl + 9*xref)/5; yh = (-4*yl + 9*yref)/5;
x3 = xl + «xh-xl)*3*(-1)/4 - (yh-yl)*(-8660)/lOOOO)*2/3;
y3 = yl + (yh-yl)*(-1)/2 + 3*(xh-xl)*(-8660)/20000;
reflinepnt[lO] = x3; reflinepnt[ll] = y3;

for (i=l ; i<=4; i++)
{

xh = x3; yh = y3;
x3 = xl + «xh-xl)*3*9238/20000 - (yh-yl)*(-3827)/lOOOO)*2/3;
y3 = yl + (yh-yl)*9238/l0000 + 3*(xh-xl)*(-3827)/20000;
reflinepnt[2*i+10] = x3; reflinepnt[2*i+ll] = y3;

)

xh = (-4*xl + 9*xref)/5; yh z (-4*yl + 9*yref)/5;
x3 = xl + «xh-Xl)*3*(-1)/4 - (yh-yl)*8660/l0000)*2/3;
y3 = yl + (yh-yl)*(-1)/2 + 3*(xh-xl)*8660/20000;

reflinepnt[20] = x3; reflinepnt[2l] = y3;

for (i=l ; i<=4; i++)
{

xh = x3; yh = y3;



- 94 -

bijlage 6

x3 = xl + «xh-xl)*3*9238/20000 - (yh-yl)*(-3827)/lOOOO)*2/3:
y3 = yl + (yh-yl)*9238/l0000 + 3*(xh-xl)*(-3827)/20000:
reflinepnt[2*i+20] = x3: reflinepnt[2*i+2l] = y3:

}
}

void ref(xcenter,ycenter)
int16 xcenter, ycenter:

/* De funktie bepaalt het */
/* referentiestelsel */

{
int32 xn, yn, xCl, ycl, xc2, yc2, xc3, yc3:

display mem(MEM A) :- -
midpoint (xcenter, ycenter):
xc = xp: yc = yp:

if «xp-(xp/128)*128) > 64)
xp = xp + 128:

if «yp-(yp/128)*128) > 64)
yp = yp + 128:

midlscan(xp, yp):
midruler(globmid[O], globmid[l], dX, dy):
refline(xc, yc, xmax, ymax):

display mem(MEM A) :- -
}
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PrograJlDlla voor de inspectie van de spin- en aespoten

#include "c:\pcplus\itex\itexpfg.h"
#include "c:\pcplus\itex\stdtyp.h"
#include "c:\include\stdio.h"
#include nc:\include\math.h"
#include "c:\include\conio.h"

#define FALSE 0
#define TRUE 1

typedef long int
typedef int
typedef unsigned char

int32;
int16;
int8;

extern rulerbw();
extern rulerwb();
extern rulerbwext();
extern rulerwbext();
extern sign () ;
extern scanbwlext();
extern scanbw2ext();
extern scanbw3ext();
extern scanbw4ext();
extern scanwblext();
extern scanwb2ext();
extern scanwb3ext();
extern scanwb4ext();
extern scanbwl();
extern scanbw2();
extern scanbw3();
extern scanbw4();
extern scanwbl();
extern scanwb2();
extern scanwb3();
extern scanwb4();
extern bres linex();
extern bres-liney();
extern linescan();
extern getflashimage();
extern lineequ();
extern linepoint();
extern int32 xcor, ycor, xP, yp, xc, yc;
extern int16 xbegin, ybegin, xend, yend, deltax, deltay;
extern xmatrix[360];
extern ymatrix[360];
extern sumr[360];
extern ref();
extern int32 reflinepnt[30];
int16 corner[8];
int16 dl, d2, a, thrshld;
int32 dist;
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extern max() ;
extern sum1inex();
extern sum1iney();
extern sum1ine45();
extern sum1ine90();
extern 1ineru1er();
extern sign () ~

extern max() ;
extern bres 1inex();
extern bres=liney();
extern sum1inex()~

extern sum1iney();
extern sum1ine45();
extern sum1ine90();
extern 1ineru1er();
extern int32 d1aatst, maxd;

int32 side[20];
int32 checkpnt[15] [20];
int16 d1x, d1y, dxn, dyn;
int32 pootnr, xbl, ybl, xb2, yb2;
int32 distmesref[15] [2];
int32 mesbreedte[15];
int32 radius[15][2];
int32 spinradius[15] [2];
int32 distspinmes[15] [2];
int16 scherml;

int32 max1ong(ll, 12)
int32 11, 12;

{

}

/* De returnwaarde is het maximum vam */
/* 11 en 12 (int32). 11 > 0 en 12 > 0 */

if (11 >= 12) return(ll);
else return(12);

int16 mod(xl, yl)
int16 xl, yl~

/* De returnwaarde van de funktie is de */
/* restwaarde van xl/yl */

{
int16 a;
a = xl - (xl/yl) * yl;
return (a) ';

}
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void sbwmes(xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th:

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* Bepaling eindpunt van bor., vert. of diagonale */
/* rulerlijn bij zwart-wit overgang aangepast voor */
/* kleine afstanden tussen helderheidsovergangen. */
/* Kontourbepaling binnen aangegeven gebied. */

{
int16 x:
int16 y:
x = xb:
y = yb:

do
{ x += dex:

y += dey:
}

while «rpixel(x,y) < th) &&
«( (xb-x) * (xb-x)+(yb-y) * (yb-y) ) <= dl) I I
«(xb-x)*(xb-x)+(yb-y)*(yb-y» <= d2»):

xend = x:
yend = y:

}

void sbwmes22(xbeg, ybeg, dx, dy, th)
int16 xbeg, ybeg, dx, dy, th:

/* startpunt: (xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* abs(dex)=2 V abs(dey)=2 • Bepaling eindpunt */
/* rUlerlijn bij zwart-wit overgang aangepast voor */
/* kleine afstanden tussen helderheidsovergangen. */
/* Kontourbepaling binnen aangegeven gebied. */

. (
int16 x, y:

x = xbeg: y = ybeg:

if (abs(dx) > abs(dy»
{

do
(

x += sign(dx) :
y += sign(dy)*abs(mod(x-xbeg,2»:

}
while «rpixel(x,y) < th) &&

«( (xbeg-x) * (xbeg-x) + (ybeg-y) * (ybeg-y) ) <= dl) I I
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«(xbeg-x)*(xbeg-x)+(ybeg-y)*(ybeg-y» <= d2»);

xend = x + sign(dx);
yend = y + sign(dy)*abs(mod(xend-xbeg,2»;

}

else
{

do
(

Y += sign(dy) ;
x += sign(dx)*abs(mod(y-ybeg,2»;

}
while «rpixel(x,y) < th) &&

( « (xbeg-x) * (xbeg-x) + (ybeg-y) * (ybeg-y) ) <= d1) II
«(xbeg-x)*(xbeg-x)+(ybeg-y)*(ybeg-y» <= d2»);

yend = y + sign(dy);
xend = x + sign(dx)*abs(mod(yend-ybeg,2»;

}
}

void rbwmes(xbeg, ybeg, dX, dy, th, deltamin)
int16 xbeg, ybeg, dx, dy, th, deltamin;

/* Plaatsbepaling van zwart-wit overgang */
/* met algoritme aangepast voor kleine */
/* afstanden tussen helderheidsovergangen */

{
int16 xbeginr, ybeginr;
int32 n1;
int32 dxcor, dycor;
extern int16 scanlength;

xbegin = xbeg; ybegin = ybeg; deltax = dx; deltay = dy;
thrshld = th;

xend = 0; yend = O;a = Oixcor = O;ycor = 0;
n1 = Oixbeginr = O;ybeginr = Oidxcor = O;dycor = 0;

d1 = (corner[0]-corner[2])*(corner[0]-corner[2]) +
(corner[1]-corner[3])*(corner[1]-corner[3]) ;

d2 = (corner[0]-corner[6])*(corner[0]-corner[6]) +
(corner[1]-corner[7])*(corner[1]-corner[7]) ;

if ( «abs(deltax)==2) && (abs (deltay) ==1) ) II
«abs(deltax)==l) && (abs(deltay)==2» )

(
sbwmes22 (xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) ;
xend += deltax; yend += deltay;

if ( (abs(xbegin-xend) < 7 ) && (abs(ybegin-yend) < 7) )
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{ xbegin = xend - 3*deltax: ybegin = yend - 3*deltay: }

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
(

a = bres_liney(xbegin,ybegin,xend,yend):
sumliney(xbegin,ybegin,xend,yend,a):

}
else

(
a = bres_linex(xbegin,ybegin,xend,yend):
sumlinex(xbegin,ybegin,xend,yend,a):

}

n1 = linerulermes(0,a,deltamin,3):

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
dxeor = n1*(int32) (abs(deltax»/(int32) (abs(deltay»;
else
dxeor = n1:
if ( abs(deltax) > abs(deltay) )
dyeor = n1*(int32) (abs(deltay»/(int32) (abs(deltax»;
else
dyeor = n1:

if «deltax > 0) && (deltay> 0»
{ xeor = (int32) (xbegin) *128 + dxeor:

yeor = (int32) (ybegin) *128 + dyeor: )
if «deltax < 0) && (deltay> 0»
{ xeor = (int32) (xbegin) *128 - dxeor:

yeor = (int32) (ybegin) *128 + dyeor:
if «deltax < 0) && (deltay < 0»
{ xeor = (int32) (xbegin) *128 - dxeor:

yeor = (int32) (ybegin) *128 - dyeor:
if «deltax > 0) && (deltay < 0»
{ xeor = (int32) (xbegin) *128 + dxeor:

yeor = (int32) (ybegin) *128 - dyeor:

else
(

if «abs(deltax) == 1) && (abs(deltay) == 1»
(
sbwmes (xbegin,ybegin,deltax, deltay,thrshld) :

xend += 3*deltax; yend += 3*deltay:

if «abs(xend-xbegin) < 6) && (abs(yend-ybegin) < 6»
{ xbegin = xend - 7*deltax: ybegin = yend - 7*deltay:

sumline45 (xbegin,ybegin,xend,yend) :

n1 = linerulermes(0,abs(xbegin-xend},deltamin,3}:
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xcor = (int32) (xbegin) *128 + (int32) (deltax)*n1;
ycor = (int32) (ybegin) *128 + (int32) (deltay)*n1;

}

else

(
sbwmes(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) ;

xend += 3*deltax; yend += 3*deltay;

if «abs(xend-xbegin) < 6) && (abs(yend-ybegin) < 6»
( xbegin = xend - 7*deltax; ybegin = yend - 7*deltay;

sumline90(xbegin,ybegin,xend,yend);

a = max(abs(xbegin-xend),abs(ybegin-yend»;
n1 = linerulermes(0,a,deltamin,3);

xcor = (int32) (xbegin) *128 + (int32) (deltax)*n1;
ycor = (int32) (ybegin) *128 + (int32) (deltay)*n1;

}

void swbmes(xb, yb, dex, dey, th)
int16 xb, yb, dex, dey, th;

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* Bepaling eindpunt van hor., vert. of diagonale */
/* rUlerlijn bij wit-zwart overgang aangepast voor */
/* kleine afstanden tussen helderheidsovergangen. */
/* Kontourbepaling binnen aangegeven gebied. */

{
int16 x;
int16 y;
x = xb;
y = yb;

do
{ x += dex;

y += dey;
}

while «rpixel(x,y) > th) &&
( « (xb-x) * (xb-x) + (yb-y) * (yb-y) ) <= d1) II
«(xb-x)*(xb-x)+(yb-y)*(yb-y» <= d2»);

xend = x;
yend = y;
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void swbmes22 (xbeg, ybeg, dx, dy, th)
int16 xbeg, ybeg, dx, dy, th;

/* startpunt:(xb,yb) richting:dex,dey threshold:th */
/* abs(dex)=2 V abs(deY)=2 • Bepaling eindpunt */
/* rulerlijn bij wit-zwart overgang aangepast voor */
/* kleine afstanden tussen helderheidsovergangen. */
/* Kontourbepaling binnen aangegeven gebied. */

int16 x, y;

x = xbeg; y = ybeg;

if (abs(dx) > abs(dy»
{

do
{

x += sign (dx) ;
y += sign(dy)*abs(mod(x-xbeg,2»;

}
while «rpixel(x,y) > th) &&

«( (xbeg-x) * (xbeg-x) + (ybeg-y) * (ybeg-y) ) <= dl) I I
«(xbeg-x)*(xbeg-x)+(ybeg-y)*(ybeg-y») <= d2»);

xend = x + sign(dx);
yend = y + sign(dy)*abs(mod(xend-xbeg,2»;

else
{

do
{

Y += sign(dy);
x += sign(dx)*abs(mod(y-ybeg,2»;

}
while «rpixel(x,y) > th) &&

«( (xbeg-x) * (xbeg-x) + (ybeg-y) * (ybeg-y) ) <= dl) I I
«(xbeg-x)*(xbeg-x)+(ybeg-y)*(ybeg-y» <= d2»);

yend = y + sign(dy);
xend = x + sign(dx)*abs(mod(yend-ybeg,2»i

}

void rwbmes(xbeg, ybeg, dx, dy, th, deltamin)
int16 xbeg, ybeg, dx, dy, th, deltamin;

/* Plaatsbepaling van zwart-wit overgang */
/* met algoritme aangepast voor kleine */
/* afstanden tussen helderheidsovergangen */

{
int16 i, xbeginr, ybeginr;
int32 nl;
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int32 dxcor, dycor:
extern int16 scanlength:

xbegin = xbeg: ybegin = ybeg: deltax = dx: deltay = dy:
thrshld = th:

xend = 0: yend = O:a = O:xcor = O:ycor = 0:
nl = O:xbeginr = O:ybeginr = O:dxcor = O:dycor = 0:

if ( «abs(deltax)==2) " (abs (deltay) ==1) ) II
((~s(deltax)~~l) " (abs(deltay)==2» )

(
sWbmes22(xbegin,ybeqin,deltax,deltay,thrshld):

if (deltax == 2)
( xend += sign (deltax) :

yend += sign(deltay)*mod(abs(xend-xbeg),2): }

if (deltay == 2)
( yend += sign (deltay) :

xend += sign(deltax)*mod(abs(yend-ybeg),2): }

if «abs(xbegin-xend) < 5) " (abs(ybeqin-yend) < 5»
{ xbegin = xend - 3*deltax: ybegin = yend - 3*deltay: }

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
(

a = bres_liney(xbegin,ybegin,xend,yend) :
sumliney(xbegin,ybegin,xend,yend,a):

}
else

(
a = bres_linex(xbegin,ybeqin,xend,yend) :
sumlinex(xbegin,ybeqin,xend,yend,a) :

}

nl = linerulermes(0,a,deltamin,3):

if (labs (dlaatst) > labs(maxd»
(

xend += deltax: yend += deltay:

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
(

a = bres_liney(xbegin,ybeqin,xend,yend) :
sumliney(xbeqin,ybeqin,xend,yend,a):

)
else

(
a = bres_linex(xbeqin,ybeqin,xend,yend) :
sumlinex(xbegin,ybegin,xend,yend,a) :

}
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n1 = linerulermes(0,a,deltamin,3):
)

if ( abs(deltay) > abs(deltax) )
dxcor = n1*(int32) (abs(deltax»j(int32) (abs(deltay»:
else
dxcor = n1:
if ( abs(deltax) > abs(deltay) )
dyeor = n1*(int32) (abs(deltay»j(int32) (abs(deltax»;
else
dycor = n1:

if «deltax > 0) && (deltay> 0»
{ xcor = (int32) (xbegin) *128 + dxcor:

ycor = (int32) (ybegin) *128 + dycor: )
if «deltax < 0) && (deltay> 0»

{ xcor = (int32) (xbegin) *128 - dxcor:
ycor = (int32) (ybegin) *128 + dycor: )
if «deltax < 0) && (deltay < 0»

xcor = (int32) (xbegin) *128 - dxcori
ycor = (int32) (ybegin) *128 - dycor: )
if «deltax > 0) && (deltay < 0»

{ xcor = (int32) (xbegin) *128 + dxcor;
ycor = (int32) (ybegin) *128 - dycor: )
)

else
{

if «abs(deltax) == 1) && (abs(deltay) == 1»
{
sWbmes(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) :
xend += 2*deltax: yend += 2*deltay:

if «abs(xbegin-xend) < 7) && (abs(ybegin-yend) < 7»
( xbegin = xend-6*deltax: ybegin = yend-6*deltay; )

sumline45 (xbegin,ybegin,xend,yend) :

n1 = linerulermes(0,abs(xbegin-xend),deltamin,3):

if (labs (dlaatst) > labs(maxd»
(

xend += deltax: yend += deltay:
sumline45 (xbegin,ybegin,xend,yend) :
n1 = linerulermes(O,abs(xbegin-xend) ,deltamin,3):

)

xcor = (int32) (xbegin) *128 + (int32) (deltax)*n1:
ycor = (int32) (ybegin) *128 + (int32) (deltay)*n1:

)
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else

{
sWbmes(xbegin,ybegin,deltax,deltay,thrshld) i

xend += 2*deltax: yend += 2*deltay:

if «abs(xbegin-xend) < 7) && (abs(ybegin-yend) < 7»
{ xbegin = xend-6*deltax: ybegin = yend-6*deltaYi }

sumline90(xbegin,ybegin,xend,yend):

n1 = linerulermes(O,max(abs(xbegin-xend),
abs(ybegin-yend»,deltamin,3) i

if (labs (dlaatst) > labs(maxd»
{

xend += deltaxi yend += deltaYi
sumline90(xbegin,ybegin,xend,yend) :
n1 = linerulermes(O,max(abs(xbegin-xend),

abs(ybegin-yend»,deltamin,3) i

xcor = (int32) (xbegin) *128 + (int32) (deltax)*n1i
ycor = (int32) (ybegin) *128 + (int32)(deltay)*n1i

)

int32 signlong(x)
int32 Xi

/* De funktie geeft als returnwaarde */
/* het teken van de waarde X (type int32) */

{
if ( x < 0 ) return(-l) i
else return(l)i

}

int16 start(z, dz)
int32 z, dZi

/* De funktie berekent startpunt voor */
/* ruleralgoritme. */

{
int16 i:

if (signlong(dz) < 0)
i = (int16) «Z+128)/128):
else i = (int16) (z/128)i
return(i);
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void stlinepnt(xstl,ystl,xst2,yst2,stepl,step2)
int32 xstl, ystl, xst2, yst2, stepl, step2;

/* De funktie berekent twee punten op de lijn */
/* tussen (xstl,ystl) en (xst2,yst2) op een */
/* afstand stepl en step2 van (xstl,ystl). */

{
int32 rx, ry, sx, sy;
double xd, yd;

if (3*labs(xst2-xstl) > 2*labs(yst2-ystl»
{

rx = 1000*(yst2-ystl)/(xst2-xstl};
sx = ystl - rx*xstl/1000;
xd = (double) (stepl)/

sqrt«9+4*(double) (rx) * (double) (rx)/lOOOOOO»;
xbl = signlong(xst2-xstl)*(int32) (xd) + xstl;
ybl = xbl*rx/1000 + sx;

xd = (double) (step2)/
sqrt«9+4*(double) (rx) * (double) (rx)/lOOOOOO»;

xb2 = signlong(xst2-xstl)~(i~t32) (xd) + xstli
yb2 = xb2*rx/1000 + sx;

}
else
{

ry = 1000*(xst2-xstl)/(yst2-ystl);
sy = xstl - ry*ystl/1000;
yd = (double) (stepl)/

sqrt«4+9*(double) (ry)*(double) (ry)/lOOOOOO»;
ybl = signlong(yst2-ystl)*(int32) (yd) + ystli
xbl = ybl*ry/1000 + sy;

yd = (double) (step2)/
sqrt«4+9*(double) (ry)*(double) (ry)/lOOOOOO»;

yb2 = signlong(yst2-ystl)*(int32) (yd) + ystl;
xb2 = yb2*ry/1000 + sy;

}
}

void frame(xl, yl)
int32 xl, yl;

/* berekening van de hoekpunten van een scangebied rond */
/* iedere mespoot. */

{
int32 sxln, sx2n, syln, sy2n, rx, ry;
int32 xll, yll, x12, y12, x2l, y21, x22, y22;

stlinepnt(xl, yl, reflinepnt(2*pootnr], reflinepnt(2*pootnr+l],
48000, 58000);
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if (3*labs(xbl-xb2) >= 2*labs(ybl-yb2»
(

1000* (reflinepnt[2*pootnr+l]-Yl)/
(reflinepnt[2*pootnr]-xl)i

= xbl + 4*rx*ybl/9000i
= xb2 + 4*rx*yb2/9000i

ybl + siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr]-xl)*128*10i
y21*(-4)*rx/9000 + sylni
ybl - signlonq(reflinepnt[2*pootnr]-xl)*128*6i
yll*(-4)*rx/9000 + sylni

y22 = yb2 + siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr]-xl)*128*10i
x22 = y22*(-4)*rx/9000 + sy2ni
y12 = yb2 - siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr]-xl)*128*6;
x12 = y12*(-4)*rx/9000 + sy2ni

}
else

(
ry = 1000*(reflinepnt[2*pootnr]-xl)/

(reflinepnt[2*pootnr+l]-yl)i
sXln = ybl + 9*ry*xbl/4000i
sx2n = yb2 + 9*ry*xb2/4000i

x21 =
y21 =
xll =
yll =

x22 =
y22 =
x12 =
y12 =

xbl - siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr+l]-yl)*128*6i
x21*(-9)*ry/4000 + sxlni
xbl + siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr+l]-yl)*128*4i
xll*(-9)*ry/4000 + sxlni

xb2 - siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr+l]-yl)*128*6i
x22*(-9)*ry/4000 + sx2ni
xb2 + siqnlonq(reflinepnt[2*pootnr+l]-yl)*128*4i
x12*(-9)*ry/4000 + sx2ni

}

corner[O] = (int16) (xll/128)i corner[l] = (int16) (yll/128) i
corner[2] = (int16) (x12/128) i corner[3] = (int16) (y12/128) ;
corner[4] = (int16) (x22/128) ; corner[5] = (int16) (y22/128)i
corner[6] = (int16) (x21/128)i corner[7] = (int16) (y21/128) ;

}

void richtinq(nr)
int32 nri
{

/* richtinqsbepalinq bij iedere mespoot */

if (nr == 0) { dlx = li dly = Oi dxn = Oi dyn = -li }
if (nr == 1) { dlx = 2i dly = -1; dxn = -li dyn = -2; }
if «nr = 2) II (nr == 3»

{ dlx = li dly = -2i dxn = -li dyn = -li }
if (nr == 4) { dlx = Oi dly = -1; dxn = -1; dyn = Oi }
if (nr == 5) { dlx= -li dly = -2i dxn = -1; dyn = 1; }
if (nr == 6) { dlx = -li dly = -1; dxn = -1; dyn = 2; }
if (nr == 7) { dlx = -2i dly = -li dxn = -li dyn = 2; }
if (nr -- 8) { dlx = -li dly = 0; dxn = Oi dyn = li }
if (nr == 9) { dlx = -1; dly = li dxn = li dyn = 2i }
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if (nr -- 10) ( dlx = -1; dly = 2; dxn = 1; dyn = 1; )
if (nr -- 11) ( dlx = 0; dly = 1; dxn = 1; dyn = 0; )
if (nr -- 12) ( dlx = 0; dly = 1; dxn = 2; dyn = -1; )
if (nr = 13) ( dlx = 1; dly = 2; dxn = 1; dyn = -1; )
if (nr == 14) ( dlx = 1: dly = 1: dxn = 1; dyn = -2; )

}

void hoekpunt(xr1, yr1, xr2, yr2, xp1, yp1, xp2, yp2)
int32 xr1, yr1, xr2, yr2, xp1, yp1, xp2, yp2;

/* Berekeninq van een hoekpunt aan de */
/* hand van drie of vier punten op */
/* twee helderheidsoverqanqen. */

int32 sx, sy, sxn, syn, rx, ry;

sx = 0; sy = 0; sxn = 0; syn = 0; rx = 0; ry = 0;

if (3*labs(xr1-xr2) >= 2*labs(yr1-yr2»
(

rx = 1000*(yr2-yr1)/(xr2-xr1);
sx = yp1 - rx*xp1/1000;
syn = xp2 + 4*rx*yp2/9000;

}
else
(

ry = 1000*(xr2-xr1)/(yr2-yr1);
sy = xp1 - ry*yp1/1000;
sxn = yp2 + 9*ry*xp2/4000;

}

linepoint(rx, sx, -9*ry/4, sxn, ry, sy, -4*rx/9, syn);
}

void distcontrol(xr1, yr1, xr2, yr2, xc1, yc1, XC2, yc2)
int32 xr1, yr1, xr2, yr2, xc1, yc1, xc2, yc2;

/* Berekeninq van de afstand tussen een lijn */
/* en een punt. */

(
int32 sx, sy, sxn, syn, rx, ry:
extern int32 px, qx, py, qy:
sx = 0; sy = 0; sxn = 0; syn = 0; rx = 0; ry = 0;

lineequ(xr1, yr1, xr2, yr2):

if (3*labs(xc2-xC1) >= 2*labs(yc2-yc1»
(

rx = 1000* (yc2-yc1)/(xc2-xc1) ;
syn = xc1 + 4*rx*yc1/9000;

}
else
(
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ry = 1000*(xe2-xe1)/(ye2-ye1);
sxn = ye1 + 9*ry*xe1/4000;

}

linepoint(px, qx, -9*ry/4, sxn, py, qy, -4*rx/9, syn);

dist = 9*(xp-xe1)*(xp-Xe1) + 4* (yp-ye1) * (yp-ye1) ;
}

void meseontrol(nr)
int32 nr;

/* Bepaling van de inspeetiepunten */
/* van de mespoot. */

int16 i, dxs, dys, fae1, fae2, fae;
int32 rx, ry, sx, sy, sxn, syn, breedte, xb, yb, dum1, dum2;
extern int32 xp, yp;
extern linepoint();

if «nr == 3) I I (nr == 1) I I (nr == 9) I I
(nr == 10) I (nr == 11» fae1 = 3;

else fae1 = 1;

if «nr == S) I I (nr == 6) I I (nr -- 13) I I
(nr == 7» fae2 = 3;

else fae2 = 1i

/* eorner[] bevat de eoordinaten van de hoekpunten van het */
/* frame. Vervolgens worden twee punten op beide zijden van*/
/* de mespoot bepaald en in side[] geplaatst. */

if «abs(dlx) == 2) I I (abs(dly) == 2» fae = 2;
else fae = 1i

rbwmes«eorner[O]+eorner[6])/2, (eorner[l]+eorner[7])/2,
dlx,dly,120,S);

side[O] = xeor; side[l] = yeor;
rbwmes«fae2*eorner[2]+fae1*eorner[4])/(fae1+fae2),

(fae2*eorner[3]+fae1*eorner[S])/(fae1+fae2),
-dlx,-dly,llS,S) ;

side[2] = xeor; side[3] = yeor;

/* berekening van de eoordinaten van twee punten op de */
/* voor- en aehterzijde van het snijvlak. */

rwbmes(start(side[2],(int32) (dlx»-dlx/fae,start(side[3],
(int32) (dly»-dly/fae,dxn,dyn,120,S);

side[6] = xeor; side[7] = yeor;

rwbmes(start(side[0],(int32) (dlx»+dlx/fae,start(side[l],
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(int32) (dly»+dly/fae,dxn,dyn,lOO,5):
side[4] = xeor: side[5] = yeor:

rwbmes«int16) (side[O]/128)+3*dlx,(int16) (side[1]/128)+3*dly,
-dxn,-dyn,90,lO):

side[8] = xeor; side[9] = yeor:

rwbmes«int16) (side[2]/128)-3*dlx,(int16) (side[3]/128)-3*dly,
-dxn,-dyn,90,lO) :

side[lO] = xeor: side[ll] = yeor:

/* berekening van de eoordinaten van het hoekpunt aan de */
/* reehtervoorzijde van de mespoot dmv het snijpunt van */
/* twee lijnen te bepalen. */

dum1 = 9*(side[4]-side[8])*(side[4]-side[8]) +
4*(side[5]-side[9])*(side[5]-side[9]) :

dum2 = 9*(side[6]-side[lO])*(side[6]-side[lO]) +
4*(side[7]-side[11])*(side[7]-side[11]) :

if (dum1 >= dum2)
(

hoekpunt(side[8],side[9],side[lO],side[11],
side[6],side[7],side[2],side[3]) :

eheekpnt[nr][O] = xp; eheekpnt[nr][l] = yp:

/* berekening eoordinaten van het linkerhoekpunt aan de */
/* voorzijde van het snijvlak mbv twee punten aan de */
/* aehterzijde en het reehterhoekpunt aan de voorzijde */
/* van het snijvlak. */

hoekpunt(side[8],side[9],side[lO],side[11],
eheekpnt[nr] [O],eheekpnt[nr][l],side[O],side[l]) :

eheekpnt[nr] [4] = xp: eheekpnt[nr] [5] = yp:

else
(

hoekpunt(side[8],side[9],side[lO],side[11],
side[4],side[5],side[O],side[1]) :

eheekpnt[nr][4] = xp; eheekpnt[nr][5] = yp:

hoekpunt(side[8],side[9],side[lO],side[11],
eheekpnt[nr] [4],eheekpnt[nr] [5],side[2],side[3]) ;

eheckpnt[nr][O] = xp: checkpnt[nr][l] = yp;
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void spinpoot(nr)
int32 nr;

/* Bepaling van de inspeetiepunten van */
/ * de spinpoot. */

{
double normd, normdn;
int16 fae, faen;

if «abs(dlx) -- 2) I I (abs(dly) == 2» fae = 2;
else fae = 1;

if «abs(dxn) == 2) I I (abs(dyn) -- 2» faen = 2;
else faen = 1;

rbwmes (start (eheekpnt[nr] [0],
(int32) (dlx»-26*dlx/(3*fae)+20*dxn/(3*faen),
start (eheekpnt[nr] [1],
(int32) (dly»-26*dly/(2*fae)+20*dyn/(2*faen),
-dxn,-dyn,115,5);

side[12] = xeor: sider13] = yeor:

rbwmes(start(eheekpnt[nr] [0],
(int32) (dlx»-16*dlx/(3*fae)+20*dxn/(3*faen),
start (eheekpnt[nr] [1],
(int32) (dlY»-16*dly/(2*fae)+20*dyn/(2*faen),
-dxn,-dyn,100,10)~

side[14] = xeor; side[15] = yeor:

stlinepnt(side[12], side[13], side[14], side[15],
(int32) (4000), (int32) (-4500»;

if (dxn < 0) xb1 += 128;
if (dyn < 0) yb1 += 128;

rbwmes«int16) (xb1/128)-dxn/faen,(int16) (yb1/128)-dyn/faen,
-dlx,-dly,90,5);

side[16] = xeor; side[17] = yeor;

rbwmes«int16) (xb2/128)-dxn/faen,(int16) (yb2/128)-dyn/faen,
dlx,dly,120,3);

side[18] = xeor; side[19] = yeor;

hoekpunt(side[12],side[13],side[14],side[15],
side[14],side[15],side[16],side[17]);

eheekpnt[nr][6] = xp: eheekpnt[nr] [7] = yp;

hoekpunt(side[12],side[13],side[14],side[15],
side[14],side[15],side[18],side[19]) :

eheekpnt[nr][8] = xp; eheekpnt[nr] [9] = yp:

}
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void mespoot(nr)
int32 nr;

/* Bepalinq van inspectiepunten van */
/* spin- en mespoot. */

(
frame(xc,yc);
richtinq(nr) ;
mescontrol(nr) ;
spinpoot(nr) ;

)

void mespositie(nr)
int32 nr;

/* Berekeninq van de maten en positie */
/* van de mespoot. */

extern int32 dist;
extern sider];

distcontrol(xc, yc, reflinepnt[2*(int16) (nr)],
reflinepnt[2*(int16) (nr)+l],
checkpnt[nr] [O],checkpnt[nr] [1],
checkpnt[nr][4],checkpnt[nr][5~~;

distmesref[nr][O] = dist;

distcontrol(xc, yc, reflinepnt[2* (int16) (nr)],
reflinepnt[2*(int16) (nr)+l],
checkpnt[nr] [4],checkpnt[nr] [5],
checkpnt[nr] [O],checkpnt[nr] [1]) ;

distmesref[nr][l] = dist;

mesbreedte[nr] = 9* (checkpnt[nr] [O]-checkpnt[nr] [4])
* (checkpnt[nr] [O]-checkpnt[nr] [4]) +
4* (checkpnt[nr] [l]-checkpnt[nr] [5])
* (checkpnt[nr] [l]-checkpnt[nr] [5]) ;

)

void radiuscontrol(nr)
int32 nr;

/* Berekeninq van de binnen- en buitenstraal */
/ * van de mespoot. */

(
radius[nr][O] = 9*«xc-checkpnt[nr] [0])/2)

*«xc-checkpnt[nr] (0)/2) +
4*«yc-checkpnt[nr] [1])/2)
*«yc-checkpnt[nr][1])/2);

radius[nr][l] = 9*«xc-checkpnt[nr] [4])/2)
*«xc-checkpnt[nr] [4])/2) +
4*«yc-checkpnt[nr] [5])/2)
*«yc-checkpnt(nr] (5])/2) ;

)
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void spincontrol(nr)
int32 nri

(

}

/* Berekeninq van de maten en posities van */
/* de spinpoot. */

spinradius[nr][o] = 9*«xc-checkpnt[nr] [6])/2)
*«xc-checkpnt[nr] [6])/2) +
4*«yc-checkpnt[nr] [7])/2)
*«yc-checkpnt[nr] [7])/2) i

spinradius[nr][l] = 9*«xc-checkpnt[nr] [8])/2)
*«xc-checkpnt[nr][8])/2) +
4*«yc-checkpnt[nr] [9])/2)
*«yc-checkpnt[nr] [9])/2) i

distcontrol(checkpnt[nr] [6],checkpnt[nr] [7],
checkpnt[nr] [8],checkpnt[nr] [9],
checkpnt[nr] [O],checkpnt[nr] [1],
checkpnt[nr] [4],checkpnt[nr] [5]) i

distspinmes[nr] [0] = disti

distcontrol(checkpnt[nr] [6],checkpnt[nr] [7],
checkpnt[nr] [8],checkpnt[nr] [9],
checkpnt[nr] [4],checkpnt[nr] [5],
checkpnt[nr] [O],checkpnt[nr] [1]) i

distspinmes[nr] [1] = disti

void scherm(j,nr)
int32 j, nri

/* output procedure */
(

int16 ii
extern double faki

printf(II\n mespoot %2ld",nr) i
printf("\n") i
printf(II\n rout mespoot 9.12-9.19 [mm] %8.3e [mm]",

sqrt«double) «4*(double) (radius[nr] [0])/16834)*fak») i
printf(lI\n")i
printf(lI\n rin mespoot > 7.81 [mm] %8.3e [mm]",

sqrt«double) «4*(double) (radius [nr] [1])/16834)*fak») ;
printf("\n") i
printf("\n rout spinpoot < 9.2 [mm] %8.3e [mm]",

sqrt«double) «4*(double) (spinradius[nr] [0])/16834)*fak») i
printf("\n") ;
printf("\n rin spinpoot > 7.74 [mm] %8.3e [mm]",

sqrt«double) «4*(double) (spinradius[nr] [1])/16834)*fak») i
printf("\n");
printf(lI\n ref.lijn<->mespoot < 0.1 [mm] %8.3e [mm]",

sqrt«double) «maxlonq(distmesref[nr] [0],
distmesref[nr] [1])/16834)*fak») i
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printf("\n");
printf ("\n spinpoot<->mespoot [mm] %8. 3e [rom] II ,

sqrt«double) «maxlong(distspinmes[nr] [0],
distspinmes[nr][1])/16834)*fak»);

printf("\n"):
printf ("\n mespootbreedte 1. 23-1. 27 [mm] %8. 3e [mm] II ,

sqrt«double) «mesbreedte[nr]/16834)*fak»);

}

main()
(

int8 c;
int16 xl, y1, i, scherm1;

sethdw(Ox300, OxAOOOO, DUAL);
setdim(512, 512, 8);
select_mem(MEM_A);
initialize() ;

grab(O) ;

fgon () ;

if «c = getchar(» >= 'a') c -= 'a' - 'A';
while (c != 'Q')
{

switch (c) (
case 'A':

1* Berekening van het *1
1* referentiestelsel *1

snap(O) ;
display_mem(MEM_A);
ref(250,250);
break;

case'S' :
1* Inspectie van mespootnummer nr *1

printf("\n mespootnummer (0 tim 14) = II);
scanf("%ld",&pootnr) ;
mespoot(pootnr) ;
mespositie(pootnr~ ;
radiuscontrol(pootnr);
spincontrol(pootnr);
break;

case 'M':

1* Bepaling van referentiestelsel *1
1* en inspectie van mespootnuromer *1
1* nr. *1

snap(O) ;
display_mem(MEM_A) ;



}
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ref (250, 250) ;
scherm1 = 0;
printf(II\n mespoot (0 tim 14) = II);
scanf ("%ld", &pootnr) ;
mespoot(pootnr) ;
mespositie(pootnr) ;
radiuscontrol(pootnr) ;
spincontrol(pootnr) ;
scherm«int32) (O),pootnr);
break;

case 'R':
1* Tekenen van referentielijnen */

for (i=O ; i<=14; i++)
clr_line«int16) (xc/128) , (int16) (yc/128),

(int16) (reflinepnt[2*i]/128),
(int16) (reflinepnt[2*i+1]/128),255);

break;

case 'C':
1* Tekenen van qebied waarbinnen */
1* kontourbepalinq moet */
1* plaatsvinden. *1

printf("\n pootnummer ( ° tim 14 ) = ");
scanf("%ld",&pootnr) ;
frame (xc, yc);
for (i=O; i<=2; i++)
clr_line(corner[2*i],corner[2*i+1],

corner[2*i+2],corner[2*i+3],255) ;
clr_line(corner[6],corner[7],

corner[0],corner[1],255) ;
text(corner[0],corner[1],0,1,255,"0") ;
text(corner[2],corner[3],0,1,255,"1") ;
text(corner[4],COrner[5],0,1,255,"2") ;
text(corner[6],corner[7],0,1,255,"3") ;
break;

case 'G':
1* Direkt beeld *1

grab(O);
break; }

if (c = getchar(» >= 'a') c -- 'a' - 'A';}
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