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SAfvffiNVATIING

Hartog, J.H.M. den; Voorbewerking, interfacing en verwerking van beeld
infonnatie t.b.v. lasbadobservatie. Afstudeerverslag, vakgroep ER,
Technische Universiteit Eindhoven, okt. 1988.

T.b.v. het onderzoek naar sensG~gestuurd booglassen, is een sensor
systeem in ontwikkeling, waarbij infonnatie over het lasproces wordt
afgeleid uit de contour van het lasbad om stuursignalen voor de lasrobot
te genereren, en weI in eerste instantie alleen voor het automatisch
naadvolgen. Aanwezig waren reeds: een analoge voorbewerkingseenheid voor
edge-detectie, een interface voor het bepalen en doorgeven van de edge
coordinaten naar de procescomputer en een sturingsinterface met
programma voor de robot.
De opdracht bestond uit het verbeteren van de eerste interface en het
implementeren van de software voor de tweede interface, die
stuursignalen moet afleiden uit de contouren van lasbaden.
Na verbetering van de edge-detectie en van timingsfouten werkte de
eerste interface naar wens.
De software-uitbreiding detecteert de eventueel aanwezige asymmetrie van
het lasbad door analyse van de twee onderste lasbadranden.
Het asymmetriedetectie-programma is geschreven in Pascal en wordt met
het BASIC-stuurprogramma gekoppeld via de zgn. CSUB-utility. Het
Pascal-programma is modulair opgebouwd, maar bevat, ten einde real-time
problemen te voorkomen, zo min mogelijk procedures.
Het uitlezen en verwerken van de interface-data duurt thans nog 0.2 s,
maar kan zeer waarschijnlijk teruggebracht worden tot 0.1 s.

SUMMARY

Hartog, lH.M. den; Preprocessing, interfacing, and processing of image
infonnation for weldpuddle observation. Thesis report, Measurement and
Control Section ER, Eindhoven University of Technology, Oct. 1988

For research on sensor-controlled arc welding, a sensor system is being
developed in which infonnation about the welding process is derived from
the contour of the weld puddle to generate control signals. Automatic
seam tracking is the first goal. Already present were: an analogue pre
processing unit for edge detection, an interface to the edge coordinates
and to pass them to the procescomputer, and a control interface with a
program for the robot.
The task was to improve the first interface, and to implement the soft
ware for the second interface which has to derive control signals from
the weld puddle contours.
After improving the edge detection and timing errors, the interface wor
ked well.
The software extension detects possibly present asymmetry of the weld
puddle by analysis of the two lowennost weld puddle edges.
The asymmetry detection program is written in Pascal and will be coupled
to the BASIC control program by the so-called CSUB utility. The Pascal
program is of modular design, but in order to avoid real time problems,
it contains as few procedures as possible.
The acquisition and processing of the interface data takes now 0.2 s,
but can very likely be reduced to 0.1 s.



INHOUD

1 INLEIDING
1.1 de opdracht
1.2 het lasproces

2 BEELDVERWERKINGSHARDWARE
2.1 het beeldverwerkingssysteem

2.1.1 overzicht van het gehele systeem
2.1.2 de voorbewerkingseenheid
2.1.3 doel van de interface
2.1.4 realisatie van de interface

2.2 timing/controle-circuit
2.2.1 het probleem
2.2.2 nieuw voorstel
2.2.3 oscillator-gedeelte

2.3 edge-blokkeringsmechanisme
2.3.1 het probleem
2.3.2 nieuw voorstel
2.3.3 een extra wijziging

2.4 samenbouw interface en voorbewerkingseenheid
2.4.1 edge-detectie/voedingskaart
2.4.2 bufferkaart
2.4.3 backplanes

2.5 mogelijke additionele verbeteringen van de hardware

3 BEELDVERWERKINGSSOFTWARE
3.1 inleiding
3.2 eisen aan de software
3.3 software opbouw
3.4 software realisatie

3.4.1 transfer block
3.4.2 preprocessing block
3.4.3 recognition block
3.4.4 geometry extraction block
3.4.5 realisatie van het geheel

4 TEST VAN DE SOFTWARE
4.1 test met videobandopnames
4.2 praktijktest
4.3 resultaten
4.4 evaluatie van de software

5 TOEKOMSTVERWACHTINGEN

6 CONCLUSIES

7 AANBEVELINGEN

LITERATUURLlJST

APPARATUURLlJST

3



BIJLAGEN
A gebruikshandleiding
B handle:ding voor bouw CSUB
C software listing (Pascal routine)
D listing demonstratieprogramma
E backplanes
F hardware-schema's
G print layouts
H flow charts
I lasbadbeelden

tLiJ Bibliotheek Technische Universiteit Eindhoven

dit werk uiterlijk terugbezorgen op laatst gestempelde datum

h,. I. (!a,
'-.J

I
j , '/

'" v

2;- 10 () 1

,- )/,' " l- f'! .,

V I

'1 fdA.tAM' '!JS'~

------j

~
~A 860916



HI INLEIDING

Binnen de vakgroep "Meten en Regelen" (ER) van de Faculteit der Elektro
techniek van de Technische Universiteit te Eindhoven, wordt momenteel
o.a. onderzoek verricht naar flexibele produktie-automatisering. Flexi
bel wil zeggen dat de produktie zo georganiseerd is, dat snel van
produkt kan worden veranderd. Het onderzoek concentreert zicht op het
gebruik van industrie-robots in productiesystemen.
Het belangrijkste project voor de realisatie van het onderzoek, is het
ontwerp van een Flexibele Assemblage- en LasCel (project FALC). Dit
geschiedt in samenwerking met DAF, Philips, ITP en de vakgroep
"Produktietechnologie en Produktie-automatisering" (WPA) van de
Faculteit der Werktuigbouwkunde. Het project wordt voor een belangrijk
deel gesubsidieerd door SPIN (Stimulerings Projectteam INformatica
onderzoek).
Binnen dit project wordt door ER voornamelijk onderzoek verricht naar
sensorgestuurd booglassen. Het doel van dat onderzoek is het ontwerpen
en testen van enige sensorsystemen waarmee een lasrobot in staat wordt
gesteld om het begin van een lasnaad te localiseren, deze lasnaad te
volgen en om de lasparameters zodanig te regelen dat een goede
laskwaliteit ontstaat. De huidige stand der techniek is dat er voor
namelijk sensorsystemen ontwikkeld t.b.v. het automatisch naadvolgen. Er
wordt ook onderzoek verricht naar het naadzoeken en het regelen van
lasparameters, maar dat bevindt zich nog in een vroeg stadium. Tijdens
het projekt worden de verschillende sensorsystemen met elkaar vergeleken
betreffende de kosten, lassnelheden en laskwaliteiten en hun
toepasbaarheid op verschillende lastypes en lasprocessen.
Men kan de lassensoren in twee hoofdgroepen verdelen: preview-sensoren
en processensoren.
Een preview-sensor levert informatie over het deel van de lasnaad waar
de lastoorts nog moet komen. Een procescomputer ontvangt deze informatie
en regelt daarmee de positie van de lastoorts (en als het mogelijk is,
ook lasparameters). Een voorbeeld van zo'n sensor is de Seampilot van
Oldelft. Dat is een profielsensor die de lasnaad m.b.v. een laserbundel
voor de lastoorts uit aftast. Deze sensor, die werkt m.b.v.
triangulatie, heeft de grote kosten ervan als nadeel.
Een processensor levert informatie over de huidige poslue van de las
toorts t.O.v. de lasnaad en over andere eigenschappen van het lasproces.
De taak van de procescomputer is nu het bijregelen van het lasproces
naar een optimale instelling. Hierbij is het van groot belang dat snel
geregeld wordt, anders komt de laskwaliteit in gevaar. Dat is bij een
preview-sensor minder van belang omdat het daar enige tijd duurt eer de
lastoorts op het punt aankomt, waar het nu al informatie over heeft.
Een voorbeeld van een processensorsysteem is lasbadobservatie m.b.v. een
videocamera. De geometrie van het lasbad bevat hoogstwaarschijnlijk
voldoende informatie voor het naadvolgen en waarschijnlijk ook voor
regeling van enige lasparameters. Dit sensorsysteem is gebaseerd op het
feit dat het lasbad voldoende contrasten heeft t.O.v. de omgeving, zodat
het niet moeilijk is om de lasbadbeelden door een vision systeem te
laten verwerken.
Als camera wordt een CCD-camera gebruikt omdat deze een heel stuk klei
ner is dan een buizencamera en dat is voordelig bij de montage van de
camera. Daarbij komt nog dat een CCD-camera beter bestand is tegen
electromagnetische straling en schokken dan een buizencamera.
De camera wordt op de lastoorts gemonteerd zoals aangegeven in fig. 1.
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De meeste ruimte wordt nog in beslag genomen door het objectief van de
camera. Er wordt een nabij-infrarood filter voor het objectief
geplaatst.
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fig. J camera-montage voor sensorsysteem met lasbadobservatie

Het onderzoek naar lasbadobservatie bestaat uit twee deelprojekten.
Voor het eerste deelprojekt wordt, naast de camera en de robot die voor
beide systemen gelijk zijn, gebruik gemaakt van een industrieel vision
systeem en een minicomputer voor het meten en regelen. Dat vision
systeem en die procescomputer kunnen meer infonnatie opnemen en
verwerken dan nodig is.
Voor het tweede deelprojekt daartegenover, wordt gebruik gemaakt van een
microcomputer als procescomputer en een beeldbewerkingssysteem dat
speciaal voor het omschreven doel ontworpen wordt. Er wordt hier dus
onderzoch of het mogelijk is om met een low-cost vision systeem, real
time een lasrobot te sturen en, zo ja, hoe goed en hoe snel het systeem
is.

1.1 DE OPDRACHT

T.b.v. het genoemde onderzoek waren al enige elementen ontworpen.
De interface naar de lasrobot toe en de software voor de sturing van de
lasrobot waren al ontwikkeld en getest; zie hiervoor literatuur [3],
[4], [5] en [6]. Twee afstudeerders, N. Reynders en J. de Vries, hebben
ieder een deel van de beeldbewerkingshardware ontworpen en gebouwd; dat
staat beschreven in [1] en [2]. In paragraaf 2.1 van dit verslag wordt
dit samengevat.
De opdracht was tweeledig:
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- Aan de hardware moesten verscheidene verbeteringen, waaronder de
timing worden uitgevoerd.
De software, die informatie wint uit de lasbadbeelden en die deze
doorgeeft naar het lasrobot-stuurprogramma, moest worden gei'mplemen
teerd en getest.

In eerste instantie moet informatie verkregen worden ten behoeve van het
positioneren van de lastoorts. Later moet ook informatie ten behoeve van
controle over lasparameters zoals de lasspanning, lasstroom, draadtoe
voersnelheid e.d. verzameld worden.
Dit verslag beschrijft de gerealiseerde verbeteringen aan de hardware
(hoofdstuk 2) en de ontwikkeling van de software (hoofdstuk 3).

1.2 RET LASPROCES

Het lasproces, waarvoor het onderzoek plaats vindt is het GMA-Iasproces
(Gas Metal Arc-welding), omdat hierbij door de afsmeltende elektrode een
duidelijk lasbad aanwezig is. GMA is een verzamelnaam voor MIG-lassen
(Metal Inert Gas) en MAG-lassen (Metal Active Gas). Het verschil
hiertussen heeft betrekking op het beschermgas. Beschermgas dient ervoor
om geen stikstof en vocht bij het vloeibare metaal te laten komen. Dat
zou namelijk ongewenste spanningen in het metaal en gasinsluitingen tot
gevolg kunnen hebben.
Het beschermgas wordt tijdens het lasproces kontinu toegevoegd via de
gas tube. De twee soorten beschermgas zijn inert gas (Helium of Argon)
bij het MIG-lassen en actief gas (CO2) bij het MAG-lassen. MAG-lassen
wordt ook weI CO2-lassen genoemd. In de praktijk wordt veelal gebruik
gemaakt van mengsels van Argon en C02, b.v. 80% / 20%. C02 is actief
omdat door dissociatie in het boogplasma zuurstof vrijkomt, die zich
bindt aan toevoegingen van de lasdraad.
Het GMA-Iasproces verloopt als voIgt: Tussen het werkstuk en de
contactbuis van het laspistool wordt een spanning aangelegd. Hierna
wordt er een kortsluiting veroorzaakt via de laselektrode. Er gaat
daardoor een grote lasstroom lopen (50 - 500 A). Omdat de elektrode als
toevoeg bedoeld is, smelt deze door de warmte af. De elektrode wordt ook
lasdraad genoemd. Er treedt nu weI een onderbreking op in het
kortgesloten circuit, maar de lasstroom blijft toch via de zgn.
elektrische vIamboog aanwezig. Daarom blijft de lasdraad afsmelten; de
draad moet natuurlijk weI mechanisch worden toegevoerd. De spanning
tussen lasdraad en werkstuk is nu niet meer 0 V maar ca 20 - 50 V,
hetgeen de lasspanning wordt genoemd. Deze spanning wordt bij GMA-Iassen
in stand gehouden door een spanningsbron. De stroom kan nogal varieren
door het afsmelten van de draad. De inductiviteit van de lastrans
formator (of een speciaal hiervoor aangebrachte inductiviteit) dient
ervoor om die stroom niet te sterk ineens te laten veranderen bij het
afsplitsen van druppels van de draad.
Ook het werkstuk smelt enigszins op de lasplaats. De warmte hiervoor
wordt geleverd door de vlamboog.
Afhankelijk van het gedrag van de vlamboog, zijn er vier procestypen te
onderscheiden. Als eerste het openboog- of sproeibooglassen, waarbij de
boog kontinu ontstoken is en waarbij zeer veel fijne druppels afsmelten.
Hierbij zijn er grote stromen aanwezig. Hier tegenover staat het
kortsluitbooglassen, waarbij de boog af en toe kortgesloten is en waar
bijvrij grote druppels afsmelten. Kenmerkend hiervoor zijn de relatief
lage spanningen en stromen. Dat kortsluitbooglassen wordt gebruikt voor
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stroom
forceren

lagere

het omschreven onderzoek.
Daarnaast is er nog het globulaire lassen, waarbij ook grote druppels
afsmelten, maar waarbij geen konsluitingen optreden. Dit gebeun bij
een hoge spanning en een lage stroomsterkte.
Tenslotte moet het pulsbooglassen genoemd worden, waarbij de
sterkte electronisch wordt gepulseerd. Het doel hierbij is het
van de druppelafsplitsing door pulsen, zodat ook bij gemiddeld
stroomsterkte sprake is van kleinere druppels zonder konsluitingen.
Konsluitbooglassen wordt gebruikt voor het lassen in alle posities van
voomamelijk dunne platen, de grondlaag tussen dikke platen en het over
bruggen van vooropeningen. De lasspanning en lasstroom vaneren sterk
door het afsmelten van de draad; elit gebeun nl. vrij onregelmatig, met
grote druppels.
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H2 BEELDBEWERKINGSHARDWARE

2.1 BEELDVERWERKINGSHARDWARE

2.1.1 overzicht van het gehele systeem
Het vision systeem t.b.v. het doel dat
beschreven, samen met de robotsturing, ziet
schematisch is weergegeven in fig. 2:

in het vorig hoofdstuk is
er in grote lijnen uit zoals

>/oOr-

b~ ....crl'{~",
?"OC~S
c.oM;:o"",rcR

jig. 2 opbouw vision systeem t.b.v. lasbadobservatie samen met robot
sturing

Een CCD-camera levert een monochroom videosignaal via een coax kabel aan
een voorbewerkingseenheid. Dit signaal voldoet aan de CCIR-B norm.
Volgens de CCIR-B norm is een videobeeld (of frame) opgebouwd uit 2 ras
ters, die ieder weer uit 312.5 beeldlijnen bestaan. Het opsplitsen van
een beeld in rasters heet "interliniering". De lijnen van het ene raster
vaDen op het beeldscherm precies tussen de lijnen van het andere ras
ter.
Een videosignaal bestaat uit 25 beelden per seconde, dus
50 rasters per seconde. Indien het oog 50 beelden per seconde ziet, is
het nog net in staat om de indruk van een beeld voldoende vast te houden
tot het volgende beeld verschijnt. Er worden dus 50 rasters per seconde
aan het oog getoond, indien men een film bekijkt.
Om een goed gelijk lopen van de camera met de weergave-apparatuur te
garanderen, worden zgn. synchronisatiepulsen met het videosignaal mee
gestuurd: lijn- en rastersynchronisatiepulsen. Lijnsynchronisatiepulsen
bevinden zich tussen de beeldlijnen en bestaan uit een voorstoep, de
lijnsyncpuls op zich en een achterstoep. Die eigenlijke lijnsyncpuls
houdt in dat er geen signaal meer is. Bij zwarte beeldinformatie is er
weI nog een bepaald signaalnivo aanweizg.
Rastersynchronisatiepulsen komen na een raster en bestaan in totaal uit
20 beeldlijnen. Hierin wordt de eigenlijke rastersyncpuls voorafgegaan
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door 5 zgn. vooregalisatiepulsen, die een pulsbreedte hebben, die de
helft is van een lijnsyncpuls. De rastersyncpuls zelf bestaat uit 4
omgekeerde lijnsyncpulsen. De rastersyncpuls wordt gevolgd door 5
na-egalisatiepulsen, waama nog 12.5 lijnen zonder beeldinformatie
volgen om de rastertijdbasis tijd voor de terugslag te geven. oDe voor
en na-egalisatiepulsen zijn aanwezig ter realisatie van de 90 fasever
schuiving van het lsyncsignaal binnen de rastersyncpuls.
Dit geeft per raster 312.5 - 20 = 292.5 informatiedragende beeldlijnen.
Ais camera is gekozen voor de CCD-camera MK1 van HTH. Een CCD-camera is
veel kleiner dan een buizencamera zodat een CCD-camera beter op een las
toorts gemonteerd kan worden. Bij de MK1 kan het voorste deeI van de
camera van de rest gescheiden worden. Dat voorste deel kan dan op de
robotarm gemonteerd worden en de rest ergens anders. Bijkomende voorde
len zijn CCD-camera-eigenschappen zoals de ongevoeligheid voor
electromagnetische straling en mechanische trillingen en schokken. De
MK1 heeft een resolutie van 288 informatie-bevattende beeldlijnen en
horizontaal 604 pixels.
Uit experimenten en berekeningen is gebleken, dat een optisch filter met
een bandbreedte van 10 nm en een centrale golflengte van 1.188 11m goed
is voor beperking van de lichtintensiteit en voor de verhouding van
boogemissie en lasbademissie. De stralingsintensiteit van de vlamboog is
een stuk groter dan de intensiteit van het lasbad. Omdat het omschreven
sensorsysteem gebaseerd is op de contour van het lasbad, moet de contour
van de vlamboog niet gedetecteerd worden. De vlamboog bevindt zich (voor
de camera) voor het lasbad en bedekt deze gedeeltelijk. Het is van be
lang ervoor te zorgen dat bij de uiteindelijke edge-detectie, het sig
naalnivo van de vlamboog weinig verschilt van het signaalnivo van het
lasbad. Dit gebeurt o.a. door het optische filter.
Het videobeeld komt lijn voor lijn bij de voorbewerkingseenheid aan.
Deze voorbewerkingseenheid voert verschillende analoge operaties ?P het
beeld uit, waarbij de lijn- en raster-synchronisatiepulsen ult het
videosignaal gescheiden worden. Met deze pulsen kunnen de beelden weer
gereconstrueerd worden. Ook zijn ze belangrijk voor de timing van de
interface, die na de voorbewerkingseenheid voIgt.
Tevens levert de voorbewerkingseenheid twee signalen aan de interface,
die pulsen bevatten indien er overgangen van licht naar donker, dan weI
van donker naar licht in het videosignaal gedetecteerd worden. Zo'n
gedetecteerde overgang wordt ook edge genoemd. Hierover meer in de vol
gende paragraaf.
Interface 1 detecteert de positie van die edges. Er wordt een
horizontale coordinaat aan toegekend door een teller te starten bij een
lijn-synchronisatiepuls, en de tellerstand te noteren bij een overgang.
De vertikale coordinaat is het lijnnummer. De coordinaten van de
overgangen van een frame worden in een geheugen in de interface
opgeslagen.
Indien de procescomputer klaar is om de rasterinformatie over te nemen,
word het geheugen van de interface uitgelezen. Zoniet, dan wordt het
geheugen gereset, waarna de overgangen van het volgende beeld worden
opgeslagen.
Er is besloten om een geheugen te creeren voor maximaal 8 overgangen per
beeldlijn, d.w.z. voor 4 positieve en 4 negatieve overgangen. Een posi
tieve overgang is gedefinieerd als zijnde een overgang van donker naar
licht en een negatieve overgang is dus van licht naar donker.
Het is onwaarschijnlijk dat ingelezen rasters meer dan 4 positieve of 4
negatieve overgangen per beeldlijn bevatten. Men had de data ook anders
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in het geheugen kunnen opslaan door b.v. per gedetecteerde edge de
horizontale en vertikale coordinaat op te slaan. Dat is niet gebeurd, er
zijn per beeldlijn 8 geheugenplaatsen gereserveerd, zodat er structuur
in de infonnatie is aangebracht. Dat komt de verwerkingssnelheid in de
procescomputer ten goede.
Dit had weI tot gevolg, dat een blokkeringssysteem in de interface
gebouwd moest worden, om geen overgangen meer te detecteren na 4
positieve of 4 negatieve overgangen. In totaal zijn er 288·8 = 2304
geheugenplaatsen gereserveerd.
De procescomputer executeert een programma, dat aan de hand van de coor
dinaten van de overgangen beslist of er signalen naar de lasrobot en de
lasapparatuur gezonden moeten worden.
Die sturing gaat dan via interface 2, die op dezelfde I/O kaart is aan
gesloten als interface 1.
Twee monitoren zijn aanwezig ter controle bij de ontwikkeling van het
systeem en voar demonstratiedoeleinden.

2.1.1 de voorbewerkingseenheid
De voarbewerkingseenheid is ontworpen door N. Reynders, [1], en is opge
bouwd zoals in fig. 3 met een blokschema is weergegeven. Het doel van
deze eenheid is het in een vroegtijdig stadium detecteren van de sterke
intensiteitsveranderingen in een opgenomen beeld. Vroegtijdig wil
zeggen, dat dit direct achter de camera geschiedt. Het detecteren
gebeurt met analoge hardware. Dat is sneller dan bij de konventionele
vision systemen, die d.m.v. software de randen van een voorwerp detecte
reno Enige moderne vision systemen detecteren de randen met digitale
hardware. Maar oak die systemen zijn vaak trager dan analoge detectie
systemen.
De ingangstrap dient voor karakteristieke afsluiting van camera met
coax-kabel. Omdat een videocamera eer. uitgangsimpedantie van 75 Q heeft,
moet er ter voorkoming van reflecties en misaanpassing een 75 Q coax
kabel tussen camera en voarbewerkingseenheid komen. En deze moet met 75
Q worden afgesloten. Indien deze niet te lang is, kan er ook een 50 Q
kabel gebruikt worden zonder merkbaar beeldkwaliteitsverlies.
Het video clamp circuit moet de referentiespanning (clamp nivo) opnieuw
definieren voor een eventueel zwevend aangeboden videosignaal. Het is
namelijk mogelijk dat de uitgang van de videocamera gelijkspanningsont
koppeld is. Daardoar 7ijn de helderheidsnivo's niet meer gedefinieerd.
Na het video clamp circuit komt een niet-lineaire versterker, die hogere
ingangsspanningen minder versterkt dan lage spanningen. Die hoge
ingangsspanningen komen overeen met felle lichtintensiteiten van het
videosignaal, dus met de vlamboog. Deze vlamboog bedekt gedeeltelijk het
lasbad, maar niet de randen ervan, dus geen relevante infonnatie. Nu
moet de niet-lineaire versterker ervoor zorgen, dat de overgang in
lichtintensiteit van lasbad naar vlamboog niet als overgang wordt
gedetecteerd. Dit is een voarbeeld van de doelgerichte opbouw van dit
visionsysteem. De niet-lineaire versterker wordt oak weI beeldhelder
heidscorrectie genoemd, hetgeen niet verward mag worden met de y-correc
tie, die in de camera plaats vindt.
De ingangstrap, het video clamp circuit en de beeldhelderheidscorrectie
zijn weergegeven in fig. 4.
De ingangstrap bestaat uit de afsluitweerstand van 75 Q en een emitter
volger, waarvan de ingangsimpedantie zo groat is, dat deze verwaarloosd
mag worden.

12



--r.---------..,......------.-----r---"1""'""- -15 V

v· vdI

v= vdR,
°3

23 R3
-5 V

fig 4 ingangstrap, video clamp circuit en beeldhelderheidscorrectie
in de voorbewerkingseenheid

Ret video clamp circuit bestaat uit de 2 er na volgende diodes en weer
stand R3. De zenerdiode bevindt zich altijd in gesperde toestand, waar
bij de sperstroom via R3 naar aarde gaat. De spanning over R3 is 0.7 V.
Als diode D3 geleidt, bevindt Vel zich op ca 0 V (het clamp nivo) en C3
wordt opgeladen. Dat is het geval bij lijnsyncpulsen. Daarna spert D3 en
wordt Vel de emitterspanning van Tl plus de spanning over C3 (het clamp
nivo dat nog aanwezig is). Hierdoor wordt het zwevende signaal opgetild
hoven het clamp nivo. Door de belasting via versterkertrap Tz en de sync
separator wordt C3 weer ontladen.
De versterkertrap Tz en de diodes D6 en D7 vormen de beeldhelderheids
correctie. De versterkingsfactor van trap Tz kan benaderd worden door:
A R4

c =-~

Die versterkingsfactor is kleiner indien de diodes niet sperren, omdat
er dan weerstanden parallel aan R4 geschakeld zijn. Ret weI of niet
geleiden van de diodes wordt bepaald door het spanningsverschil tussen
de emitterspanning en de met de potmeters instelbare spanningen. Bij een
hoge ingangsspanning, geleiden de diodes en wordt de versterkingsfactor
dus kleiner. D.w.z. een kleinere versterkingsfactor voor hoge lichtin
tensiteiten.
Eminervolger T3 buffert het signaal -u omdat een belasting de werking
van de versterker kan benadelen.
Na het video clamp circuit doorlopen te hebben, haalt een sync-separator
de lijn- en rastersynchronisatie pulsen nit het videosignaal. Deze pul
sen zijn noodzakelijk voor de gehele verdere timing van het vision
systeem. Dit gebeurt, zoals in het blokschema te zien is, parallel aan
de niet lineaire versterking.
Uit de signalen LSYNC en RSYNC worden zgn. lijn- en rasterwindows
gegenereerd. Zo'n window is een digitaal signaal, waarvan het nivo hoog
is op die tijden dat er beeldinformatie aanwezig is. Ret nivo van een
lijnwindow LWD is dus laag gedurende een lijnsyncpuls en gedurende de
voor- en achterstoep. Uit LWD en RWD wordt nog een overlappend
windowsignaal WD gegenereerd d.m.v. een AND operatie. Deze operaties
zijn later overgenomen door een circuit in de interface, waarbij de
lengte van iedere window instelbaar is d.m.v. jumpers. Hierover meer in
de volgende paragrafen.
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fig. 5 sync-separator

In fig. 5 staat het schema van de sync separator. Het spanningsnivo van
een lijnsyncpuls ligt onder het spanningsnivo van de informatie op een
beeldlijn. Deze pulsen kunnen met een eenvoudige comparator gedetecteerd
worden. Door deze pulsen met een LDF te filteren (een middeling van het
signaal), zullen de rastersyncpulsen gedetecteerd worden omdat op een
rastersyncpuls 4 omgekeerde lijnsyncpulsen gesuperponeerd zij.~. De
gemiddelde spanning van het LSYNC signaal zal dan lager ZlJn dan
normaal, omdat de spanning bij een rastersyncpuls de meeste tijd 0 V zal
bedragen. De gebruikte comparatoren (LM 319) hebben een TTL-compatible
uitgangssignaal. ,
Daarna volgen dus de differentiators. Een maal differentieren van een
videosignaal geeft een puIs als uitgangssignaal op het moment dat een
intensiteitsverandering optreedt. Indien nu dit signaal nog eens
gedifferentieerd en deze 2e afgeleide met 0 Volt vergeleken zou worden,
detecteert men een overgang op die plaats, waar de intensiteits
verandering het sterkst is. Men detecteert dan extreme waarden in de 1e

afgeleide. Indien daarbij de 1e afgeleide ongelijk aan 0 V is, heeft men
de sterkste intensiteitsveranderingen. Zodoende is de contour van een
voorwerp duidelijk gedefinieerd.
De cascadeschakeling van differentiators is weergegeven in fig. 6. De
condensators Cl zorgen voor de differentiatie. De condensators Cz ZlJn
aangebracht uit stabiliteits-overwegingen; ze introduceren een extra
kantelpunt.
Deze 2 differentiators zijn gebouwd. Maar het uitgangssignaal van de 2e

differentiator bleek te zwak te zijn om nog verder te gebruiken. Bij een
hernieuwde parameterbepaling bleek, dat dit vrijwel onmogelijk is. Daar
om is de 1e afgeleide van het videosignaal gebruikt als ingangssignaal
van het edge-detectie-circuit.
Dat edge-detectie-circuit bestaat uit 2 comparators" die ieder hun
ingangssignaal vergelijken met een bepaalde spanning. Een comparator is
voor het vergelijken van positieve afgeleiden met een positieve
spanning. Komt deze afgeleide boven die spanning uit, dan levert dit
circuit een logische overgang in z'n uitgangssignaal, ten teken dat er
een positieve overgang gedetecteerd is. Hetzelfde gebeurt voor negatieve
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overgangen. De spanningen waarmee de afgeleide vergeleken wordt, ZlJn
d.m.v. potmeters instelbaar.

R

-u

fig. 6 het differentiatiecircuit

Het schema van het edge-detectie-circuit is weergegeven in fig. 7.
Tenslotte zijn er nog een video-compositie-circuit en een 75 n uit
gangstrap. D.m.v. het video-compositie-circuit kunnen de originele video
beelden, de Ie afgeleide ervan en de 2e afgeleide op monitor I
gereconstrueerd worden voor demonstratie- en testdoeleinden. De gedetec
teerde randen kunnen als witte pixels op het originele videobeeld gesu
perponeerd worden. De uitgangstrap is aanwezig omdat deze uitgang met 75
n afgesloten gaat worden via een coax kabel en de monitor.

+ 15 V

-15 V

+ 5 V

'-----+------1y

;:-----1----- 1.-

-15 V

jig. 7 het edge-detectie circuit

2.1.3 doel van de interface
Er is eerder al iets vermeld over het doel van de interface tussen de
voorbewerkingseenheid en de procescomputer. Kort samengevat is dit doel
het snel en efficient doorgeven van randinformatie van een beeld aan een
computer systeem.
Op de eerste plaats moet deze interface coordinaten toekennen aan de
gedetecteerde overgangen. Deze coordinaten moeten worden opgeslagen in
een geheugen, dat in de interface aanwezig is. In dat geheugen is plaats
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voor 2304 overgangen, d.w.z. voor 8 overgangen per beeldlijn. Na het
bekijken van enige lasbadbeelden, is geconcludeerd, dat het vrij
onwaarschijnlijk is dat er meer dan 4 positieve en 4 negatieve
overgangen aanwezig zuBen zijn. Er staat "0" in een geheugenplaats als
er geen overgang aanwezig is. Dat heeft als voordeel, dat er geen
venikale coordinaat hoeft worden opgeslagen. De venikale coordinaat
voIgt uit het geheugenadres, waar de betreffende overgang genoteerd
staat. Hierdoor is er een structuur aangebracht in de infonnatie, waar
van gebruik kan worden gemaakt bij het ontwerp van de beeldverwerkings
software.
De interface dient nu weI een circuit te bevatten dat verzeken, dat er
niet meer dan 4 positieve en 4 negatieve overgangen per beeldlijn gede
tecteerd worden. Dit wordt het "edge-blokkeringsmechanisme" genoemd.
Na het opslaan van een raster (d.w.z. van alle overgangen van het ras
ter), wordt het geheugen uitgelezen door de procescomputer, of gereset
als de computer niet klaar is om de rasterinfonnatie over te nemen. Een
reset wil zeggen, dat de inhoud van alle geheugenplaatsen "0" gemaakt
wordt. Zodoende hoeven alleen de horizontale coordinaten van de
gedetecteerde overgangen genoteerd te worden.
Om van de resolutie van de camera gebruik te maken, moet de interface
een timingscircuit bevatten, dat een kloksignaal met voldoende hoge
frequentie levert. De HTH-camera bezit een interne oscillator van 11.25
MHz. Er is besloten om een interface-klok van ook 11.25 MHz te ontwer
pen, zodat de interface in een later stadium eventueel met de camera
gesynchroniseerd kan worden.
De interface is grotendeels ontworpen door J. de Vries, zie [2].

2.1.4 realisatie van de interface
In fig. 8 staat het blokschema van de interface.
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fig. 8 blokschema van de interface

Het geheugen is het centrale onderdeel van de interface. Zoals in de
vorige paragraaf staat, zijn er 8 geheugenplaatsen per beeldlijn gere
serveerd. Voor b.v. de eerste b~eldlijn zijn de geheugenplaatsen 0 tot
en met 7 gereserveerd. Hiervan zijn de eerste 4 plaatsen voor de posi
tieve overgangen en de rest voor de negatieve overgangen. De eerste
gedetecteerde positieve overgang komt op plaats 0 te staan, de tweede op
plaats 1 enz. Ais er minder dan 4 positieve overgangen op die beeldlijn
zijn, wordt de inhoud van elke volgende positieve geheugenplaats gelijk
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geheugen een "0"
overgangen van die
de snellere verwer
structuur in de uit

aan "0". Indien men bij het doorlopen van dit
tegenkomt, dan weet men dat er op die beeldlijn geen
bepaalde soort meer zijn. Dat is een voorbeeld van
kingstijd, die het gevolg is van het aanbrengen van
te lezen data.
Het edge-registratie systeem noteert de coordinaten van alle overgangen
in het geheugen. Daarvoor moet op de eerste plaats een klokpulsenteller
uitgelezen worden, indien er een overgang gedetecteerd is. Het kloksig
naal komt van het timing/controle-circuit. De klokpulsteller begint bij
een LSYNC-signaal met tellen. Bij een gedetecteerde overgang wordt die
tellerstand door een tri-state buffer op de databus gezet. De teller
blijft echter doortellen omdat er eventueel nog meer overgangen op
dezelfde beeldlijn volgen. Het volgende LSYNC-signaal reset de teller,
waarna het tellen weer van voor at aan kan beginnen.
Tevens bevat het edge-registratie-systeem een teller voor het adresseren
van de juiste geheugenplaatsen. Die teller bestaat uit 2 delen. Het
eerste deel telt de lijnen en heeft het LSYNC-signaal als kloksignaal en
RSYNC als resetsignaal. Het tweede deel genereert de 3 minst
significante bits van het adres. Deze 3 bits omschrijven een van de acht
geheugenplaatsen, die voor een beeldlijn gereserveerd zijn. Dit vereist
een speciaal telsysteem, waarover later meer.
Als de procescomputer nog niet bereid is om data in te lezen, krijgt het
resetsysteem de beschikking over het geheugen. Omdat er geen geheugen
bestaat met een enkele reset-mogelijkheid, wordt er een resetcyclus uit
gevoerd. In alle geheugenplaatsen komt ~ierbij een binaire 0 te staan.
De resetcyclus is z6 snel, dat deze plaats vindt gedurende de raster
sync, d.w.z. gedurende de 20 informatieloze beeldlijnen. Het resetsys
teem moet, net als het edge-registratie-systeem, de geheugenadressen
kunnen genereren. Het bezit hiervoor een teller, die klokpulsen telt van
de reset-klok (RCLK). De tellerstand wordt gedurende de resetcyclus
direct op de adresbus geplaatst via een tri-statebuffer.
Het timing/controle-circuit coordineert al deze acties en genereert de
benodigde kloksignalen.
Op de timing wordt nog uitgebreid ingegaan. Het controle circuit heeft
het signaal CTLO als ingang. Dit is afkomstig van de computer en is "1"
indien de computer de data van het externe geheugen wi! uitlezen. Het
controle-circuit maakt dan een signaal CMP hoog, waardoor de uitlees
cyclus kan starten. Als CTLO laag is, zijn er twee mogelijkheden: het
signaal EDS is hoog of het signaal RST is hoog. Die mogelijkheden hangen
at van het FWD-signaal (Frame-WinDow). Als FWD hoog is, wil dat zeggen
dat de camera beeldinformatie levert. Dit impliceert weer dat het edge
registratie systeem aktief moet zijn, en dat is het geval als EDS hoog
is. Een laag FWD-signaal komt overeen met een rastersync (met de egali
satiepulsen e.d.) en dan kan het resetsysteem actief zijn (bij lage
CTLO). RST is dan hoog.
Het externe geheugen wordt door de procescomputer uitgelezen m.b.v. de
Serial_FHS (Fast HandShake) methode. De procedure gaat als voIgt:
De computer maakt eerst erLO hoog ten teken dat data uitgelezen gaat
worden. Als gevolg hiervan wordt in de interface het signaal CMP hoog
gemaakt. Indien de computer dit detecteert via het signaal STIO, kan de
data-overdracht plaats vinden. Die data-overdracht wordt gerealiseerd
via een TRANSFER-commando met de juiste parameters. Het data-aanvraag
signaal en het terugmeldingssignaal worden verzorgd door het proces
computer-signaal PerL en het signaal PFLG. PFLG is de uitgang van een
monostabiele multivibrator (one shot), die PerL als ingangssignaal
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heeft. Met een potmeter kan de juiste vertraging hienussen geregeld
worden.
Dat externe geheugen dient als buffer. Het was ook mogelijk geweest om
de data tijdens de detectie uit te lezen. Dat zou echter betekenen, dat
de uitleestijd 20 ms wordt. Dat is de tijd dat een frame vanuit de
camera wordt overgedragen. Dan kan de procescomputer 20 ms lang geen
beelden verwerken. In dit geval duun de hele overdracht 3 ms. Die 3 ms
komen na het uitlezen van het frame, maar de procescomputer kan tijdens
het uitlezen van het frame een vorig frame verwerken. Dus er vinden
uiteindelijk 2 parallelle processen plaats: het verwerken van een frame
door de procescomputer en de edge-detectie door voorbewerkings
eenheid/interface van volgende frames.
Voor de interface moet uit snelheidsoverwegingen gebruik worden gemaakt
van TIL als logische bouwsteen. TIL kan namelijk veeI hogere schakel
snelheden aan dan CMOS, dat maar tot ca 2 MHz gaat. Het nadeel van TIL
t.O.v. CMOS is de hogere storingsgevoeligheid. Dus de interface moet
enigszins uit de buurt van de agressieve lasomgeving opgesteld worden,
of goed worden afgeschennd. In een volgende paragraaf staat meer over
het gebruik van TIL.
De voorbewerkingseenheid is opgebouwd als een 19"-rack,
printkaanen van het fonnaat Eurokaan erin gestoken kunnen
worden onderling verbonden door een backplane, waarop alle
printbanen aanwezig zijn.

2.2 TIMING/CONTROLE-CIRCUIT

2.2.1 her probleem
De voorbewerkingseenheid en de interface zijn als twee 19"-racks opge
bouwd door N. Reynders [1] en J. de Vries [2].
Er bleken bij het testen e:r;van, enige ontwerp- en soldeerfouten in de
interface aanwezig te zijn. Een van die ontwerpfouten bettof de timing.
Het timing-circuit voldeed maar tot ca 8 MHz kristalfrequentie.
Deze kristalfrequentie wordt d.m.v. een teller door 2 gedeeld om de
uiteindelijke klokfrequentie te krijgen. Dit geeft namelijk een signaal,
waarbij de "1 "-periodes even lang duren als de "O"-periodes. Dus een
kristalfrequentie van 22,5 MHz moest uiteindelijk worden bereikt.
Als logische bouwsteen werd LS-TIL gebruikt. Dat is Low-power Schottkey
TIL; deze is sneller dan nonnale TIL en dissipeen weinig energie. Het
gebruik van een snellere logische bouwsteen ALS-TIL, hielp niet
wezenlijk.
Het timing-circuit was nogal complex van opbouw, omdat pas tijdens het
ontwerpen bleek, welke logische signalen nodig waren voor een goed func
tionerende interface. Deze signalen werden dan afgeleid uit al aanwezige
signalen, hetgeen een (te) complex circuit tot gevolg had. De fout
ontstond door zgn "looptijdverschillen". Een signaal werd afgeleid uit 2
verschillende andere signalen, waarvan de onderlinge timing verschoven
was, doordat het ene signaal meer logische bouwstenen gepasseerd was dan
het andere. Bij hoge schakelsnelheden tellen de looptijden van die
bouwstenen zwaar mee. Het was dus zaak, om de complexiteit van het
timing-circuit te verminderen, zodat er geringere looptijdverschillen
ontstonden.
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2.2.2 nieuw voorstel
In [2] is daarom een voorstel voor een nieuw timing-circuit gedaan. In
fig. 9 is dat circuit weergegeven.

%~
.,.... =4

1.

fig 9 voorstel voor nieuw timing-circuit

Dit circuit bevat aanzienlijk minder bouwstenen dan het oorspronkelijke.
Door het te combineren met het controle-circuit, vervalt nog een
bouwsteen.
Het oscillatie-circuit werkt m.b.v. een VCO (Voltage Controlled Oscilla
tor) en een kristal. De controle spanning ligt hierbij op een vaste
waarde en de frequentie wordt bepaald door het kristal.
In bijlage F staat het schema van het nieuwe timing/controle-circuit. In
het controle-circuit is een kunstmatige vertraging aangebracht voor de
klokingangen van beide D-flipflops. Die klokingangen reageren namelijk
op een flank van het ingangssignaal en dan zijn de clear-ingangen nog
niet geblokkeerd, dus de klokingangen moeten vertraagd worden. Dat is
gerealiseerd door een extra looptijd via een AND-poort.
Dit timing/controle circuit is gebouwd en getest. In bijlage G staat de
print layout van het timing/controle circuit. Hieraan zijn later nog
enige kleine wijzigingen uitgevoerd, die duidelijk zichtbaar op de
printplaat zijn. .
Het nieuwe circuit werkt goed bij 22.5 MHz kristalfrequentie.

74124 IC aanwezig. Volgens de
elkaar. Dat is echter niet
aansluitingen van de 2e VCO

2.2.3 oscillator-gedeelte
Over de generatie van het kloksignaal m.b.v. een VCO dienen nog enige
opmerkingen gemaakt te worden.
Op de eerste plaats zijn er 2 VCO's in een
specificaties zijn deze onafbankelijk van
volledig het geval. Vandaar, dat ook enige
verbonden zijn met aarde of voedingsspanning.
Databoeken geven van elkaar afwijkende bovengrenzen voor de frequentie
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tot waar de werking van LS-TTL poorten gegarandeerd wordt. Aanvankelijk
is een 74LS124 IC gebruikt voor het oscillatie circuit. De schakeling
bleek toen te oscilleren met een frequentie van 11.25 MHz ondanks het
22.5 MHz kristal. Dit komt doordat de grondfrequentie van het 22.5 MHZ
kristal lager is dan 22.5 MHz; 22.5 MHz is een hogere hannonische. Door
dat het VCO-IC niet snel genoeg was, trad er een zodanige faseverdraai
ing op, dat het kristal naar de grondfrequentie verviel. Er bleken nog
enkele 74S 124 IC's aanwezig te zijn en zo'n IC is sneller dan het LS-TTL
IC, maar dissipeert ook meer. Samen met dat IC oscilleerde het kristal
met een frequentie van 22.5 MHz. De ALS-versie van dit IC is niet
geproduceerd.
Een andere opmerking betreft de timing-methode op zich. Door het gebruik
van een VCO zal de oscillatie-frequentie altijd enige promilles lager
zijn dan de kristalfrequentie. Dit had echter geen negatief effect op de
resolutie, bleek achteraf bij het testen van de schakeling. In een later
stadium kan de interface eventueel met de camera gesynchroniseerd wor
den. De MKl-camera bezit daarvoor een synchronisatie-output. Dit moet
echter geen probleem zijn, want het interne oscillatie-circuit van de
camera is op een identieke manier met een VCO gerealiseerd.

2.3 EDGE-BLOKKERINGSMECHANISME

2.3.1 her probleem
Een andere ontwerpfout betrof de edge-blokkering. Het edge-b10kkerings
mechanisme moet ervoor zorgen, dat er niet meer dan 4 positieve en 4
negatieve overgangen per beeldlijn worden gedetecteerd. AIle overige
overgangen moeten worden genegeerd.
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fig. 10 het edge-detectie-circuit
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Bij het testen van de interface bleek deze de meeste 4e pOS1t1eve en 4e

negatieve overgangen van een beeldlijn niet meer te detecteren. Er werd
dus vaak al na de 3e overgang geblokkeerd.
Het edge-blokkeringsmechanisme is over 2 circuits van de interface ver
deeld: het edge-detectie-circuit en de adresgenerator, dat de geheugen
adressen voor gedetecteerde edges genereert. Het edge-detectie-circuit
is opgebouwd zoals weergegeven in fig. 10.
De Ie's 74121 zijn one-shots, die aanwezig zijn voor testdoeleinden; ze
zijn verder niet noodzakelijk.
De flipflops D1 en D2 zijn aIleen ge-enabled bij een window, dus indien
er inforrnatie aanwezig is. Als nu D1 geklokt wordt door een positieve
overgang, wordt ook D3 geklokt. Deze blokkeert D2 en D4, zodat er geen
negatieve overgangen gedetecteerd kunnen worden. FF Ds blokkeert het
signaal +ED als er al 4 positieve overgangen gedetecteerd zijn. +ED is
het signaal waarrnee de verschillende tellerstanden op de bussen worden
gezet, zodat de horizontale coordinaten in het geheugen kunnen worden
genoteerd.
+A4 wordt ~oor het adresgenerator-circuit gegenereerd als er 4 positieve
overgangen zlJn gedetecteerd. Bij een stijgende flank in het +A4-signaal
wordt bij D-FF Ds de D-ingang (een logische 0) doorgeschakeld naar de
Q-uitgang. Hierdoor wordt +ED geblokkeerd. Een analoge redenering geldt
voor de negatieve overgangen.
Het adresseringsgedeelte van het edge-registratiesysteem wordt in para
graaf 2.3.3 behandeld.

2.3.2 nieuw voorstel
In [2] is een voorstel gedaan om het beschreven probleem te verhelpen.
Daarvoor is het nodig om de FF's Ds en D6 te wijzigen, zoals in fig. 11
is aangegeven.

\--....... 4oG)/-CD

..--~;-1oC•LOt< CII Cl
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fig. 11 nieuw voorstel edge-blokkering

te vroeg werd
in het ± A4
± ED signaal
geheugen werd

Het idee hierachter is dat in het circuit van fig. 10
geblokkeerd doordat er werd geblokkeerd op een flank
signaal. Dit zou tot gevolg kunnen hebben, dat het
geblokkeerd werd voordat er een schrijfsignaal naar het
gegeven.
In het geval van het nieuwe voorstel wordt het ± A4 signaal bij iedere
gedetecteerde flank doorgelaten. Bij de Se flank pas wordt een laag ± A4
signaal doorgelaten en dit blokkeert dan die Se overgang, die nog bij de
andere ingang van de AND-poort moet aankomen.
Deze verbetering had niet het gewenste effect, omdat er nog een tweede
ontwerpfout aanwezig was. Deze beyond zich in de adresgenerator en staat
in de volgende paragraaf beschreven.
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2.3.3 een extra wijziging
De realisatie van bet gewijzigde ~ge-?et~ctie-circuit staat in bijlage
F. Bij de realisatie van bet vorige CIrCUIt IS een JK-FF van bet type
74113 gebruikt om een D-FF te creeren, waarvan de clock-input werkt op
een da1ende flank. Yoor de nieuwe situatie is een ecbte D-FF gebruikt
met een inverter aan de clock-input.
Yan dit circuit is ook een print gecreeerd, waarvan de print-layout in
bijlage G is weergegeven.

+£De • .1

+£De ••

~
Ae

I I~

IPl.l I!
~ LA

,ul.

T3
ED8

fig. 12 de adresgenerator
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beschreven fout, nog een andere
bevond zich in het adresserings
De adresgenerator is opgebouwd

Na enig onderzoek bleek er, naast de
ontwerpfout aanwezig te zijn. Deze fout
gedeelte van het edge-registratiesysteem.
zoals weergegeven in fig. 12.
Er moet voar iedere gedetecteerde overgang een adres gegenereerd worden
voor de plaats waar deze overgang in het geheugen komt te staan. De bits
All tot en met A3 volgen uit een beeldlijnenteller. De 3 minst signifi
cante bits echter omschrijven een van de 8 geheugenplaatsen, die per
beeldlijn gereserveerd zijn. Daarvoor zijn de tellers Tl en T2.
Het signaal +EDe zorgt ervoor dat het altijd maar aan een tri-state buf
fer is toegestaan om signalen door te geven naar de adresbus. De andere
tri-state buffer is dan geblokkeerd. Bij b.v. een positieve overgang is
+EDe hoog (en blijft hoog door de set-reset-flipflop in het edge
detectie-circuit). Dat houdt in dat de buffer, die bij teller Tl hoon
ge-enabled is. Hiervan is signaal A2 altijd laag, dus de positieve
overgangen worden op de eerste 4 plaatsen genoteerd, die voor een
beeldlijn zijn gereserveerd.
De tellers zijn presettable 4-bits tellers van het type 74161. Bij een
lijnsyncpuls klokt een D-FF een "0" door naar de presetingang (Pl of P2)
van de betreffende teller. Bij de eerst volgende gedetecteerde overgang
wordt dan de presetstand doorgeklokt naar de uitgangen. De presetstand
van beide bits is "0". Dit zijn de 2 ingangen van de teller, die met
aarde verbonden zijn.
De teller wordt geblokkeerd als beide bits hoog zijn, door de enables
laag te maken via de NAND-poon. De uitgangen van de NANDloonen vormen
de signalen +A4 en -A4, die alle overgangen na de 4 positieve of
negatieve overgang op een beeldlijn blokkeren. Deze ± A4 signalen mogen
niet verwisseld worden met adresbit A4.
Een probleem zou in dit geval optreden indien er maar een overgang op
een beeldlijn gedetecteerd zou worden. Dan zou de tellerstand op "00"
eindigen en dat zou inhouden, dat de set-ingang van de D-FF laag zou
zijn. Bij de volgende beeldlijn zou de lijnsyncpuls geen preset tot
gevolg hebben, die bij de eerste overgang naar de teller-output wordt
doorgeschakeld. Daartegen zou de eerste edge de tellerstand naar "01"
verzetten en dit zou weer tot gevolg hebben, dat na de 3e overgangen
geblokkeerd zou worden.
Daarom is het ontwerp van de adresgenerator gewijzigd door een extra
klok-circuit toe te voegen, zoals dat in fig. 13 staat weergegeven.

: T~nz
:......

• •

fig. 13 aanpassing van het klok-circuit
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Het idee hierachter is om een extra klokpuls per beeldlijn te intro
duceren als er een of meerdere overgangen gedet~cteerd zijn. Als de
eerste overgang op een beeldlijn gedetecteerd IS, wordt de set
mogelijkheid van de flipflop hoog gemaakt. Dat heeft tot gevolg, dat de
Q-uitgang van deze FF "1" wordt. Zodoende wordt een positieve flank in
WU als extra klokpuls doorgeven naar teller Tl of T2. Die positieve
flank komt aan het einde van een beeldlijn.
Als er op een beeldlijn geen overgangen zouden zijn, zou de set-moge
lijkheid laag blijven en dan blijft de Q-uitgang ook laag. Deze is nl.
"0" geworden doordat bij de start van een beeldlijn (opgaande flank in
WD) de D-ingang werd doorgeklokt naar de Q-uitgang.
Hier zit een redeneerfout in, omdat er ook na 4 gedetecteerde overgangen
een extra klokpuls wordt geYntroduceerd. Deze doet de tellerstand "11"
in "00" veranderen, hetgeen weer tot gevolg heeft dat de eerste overgang
op de volgende lijn weer tellerstand "01" krijgt en dat de 4e overgang
geblokkeerd wordt. Dus het extra klokcircuit heeft geen nut.

+ED

LSYNC

AD
Al

fig. 14 vereenvoudigde adresgenerator

Een beter en eenvoudiger circuit is weergegeven in fig. 14.
Hierin wordt ook het 3e tellerbit gebruikt, wat geen adresbit is. De
preset-tellerstand is hier "011 ", waarbij het 3e bit (het meest
significante) laag is. Deze stand wordt naar de telleruitgang geschakeld
door een dalende flank in het WD-signaal in combinatie met een
kloksignaal dat afkomstig is van een 1ijnsyncpuls.
Het volgende kloksignaal is afkomstig van een gedetecteerde overgang,
die de teller naar stand "100" schakelt. Al en AD vormen hiervan de 2
minst significante bits. Als hierna nog 3 overgangen van deze1fde soort
volgen (op een bee1dlijn), zal de teller worden geb10kkeerd door de
vierde edge. Die veroorzaakt nl. tellerstand "111". Het gevolg daarvan
is een overgang van "1" naar "0" in het ± A4 signaal, dat gebruikt wordt
door het eerder beschouwde edge-detectie-circuit en als enable voor deze
teller.
Deze vereenvoudigde adresgenerator is gebouwd door de bestaande adres
generator te wijzigen. Het volledige schema ervan is weergegeven in bij
lage F.
De kombinatie van beide circuits b1eek goed te werken, dus er wordt nu
pas na de 4e positieve en 4e negatieve overgang geblokkeerd.
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2.4 SAMENBOUW INTERFACE EN VOORBEWERKINGSEENHEID

2.4.1 edge-detectie/voedingskaart
Er is besloten om de twee 19"-racks van voorbewerkingseenheid en inter
face samen te voegen tot een rack ter verhoging van de betrouwbaarheid
en de overzichtelijkheid.
In het interface-rack was nog plaats voor enige printen, waar de kaanen
van de voorbewerkingseenheid geplaatst konden worden. Tevens waren er
twee transformators aanwezig in de interface. Een ervan was al in
gebruik voor de 5 V voeding van de interface. De andere transformator
was aanwezig voor de voeding van de analoge circuits.
De voorbewerkingseenheid was grotendeels op een print gerealiseerd, die
de "analoge kaan" wordt genoemd. Alleen de analoge edge-detectie scha
keling en de sync-separator waren op een andere kaan gerealiseerd,
samen met enige digitale functies die later door de interface zijn over
genomen.
Deze analoge circuits hebben verschillende voedingsspanningen nodig:
± 5 V, ± 6 V en ± 15 V. Dit komt doordat meerdere soorten OpAmps/compa
rators aanwezig zijn in de analoge circuits. Er is daarom een nieuwe
kaan ontworpen, met daarop de gehele analoge voedingsverzorging en de
twee analoge functies, die niet op de analoge kaan gerealiseerd worden.
De transformator geeft twee spanningen: ± 16 V wisselspanning. Deze
spanningen worden gelijkgericht m.b.v. een bruggelijkrichter. Daarna
worden de juiste gelijkspanningen verkregen m.b.v. spanningsstabilisa-
tors (maximaal 1 A). Deze kunnen door dissipatie ook een soort
transformatorfunctie vervullen. Er moet voor gezorgd worden, dat de
stabilisators niet te veel dissiperen.
Het schema van deze kaan staat in bijlage F. De beide analoge circuits
hiervan zijn eerder al behandeld. Ze bevatten in totaal 4 potmeters. Een
ervan is voor detectie van de lsyncpulsen en een ervan voor de
rsyncpulsen. De twee overige potmeters bepalen de detectie-drempels voor
de resp. de positieve en de negatieve overgangen. Al deze potmeters zijn
zo bevestigd, dat ze met een schroevedraaier ingesteld kunnen worden,
zonder dat deze kaan uit het rack gehaald moet worden. Hierover staat
meer in de gebruikshandleiding van bijlage A.
Voor de overdracht van alle videosignalen is afgeschermde kabel gebruikt
om zo min mogelijk externe storingen op te vangen. Dit is ook gebeurd op
de analoge kaan, vanwaar de signalen naar de backplane gaan.

2.4.2 bufferkaart
Om de betrouwbaarheid te verhogen is besloten om de zgn. LFf-kaan (Line
Frame Timing) van de interface te wijzigen. De taak van deze kaan is
het genereren van alle window-signalen (LWD, FWD en WD) uit de lsync- en
rsyncpulsen en het kloksignaal. Het nivo van een window-signaal is hoog
als er beeldinformatie van de camera aanwezig is. Het LWD-signaal moet
dus laag zijn gedurende een lsyncpuls en gedurende de voor- en achter
stoep. Het is de bedoeling, dat na een aantal klokpulsen, die qua tijds
duur overeenkomen met de volledige lijnsyncpuls (met voor- en achter
stoep), het LWD-signaal hoog wordt. Om de mogelijkheid tot verschillen
de kristalfrequenties open te houden, is dat aantal klokpulsen instel
baar d.m.v. jumpers, die het begin van de beeldinformatie en het einde
ervan markeren. Een teller wordt gestan bij een gedetecteerde lsyncpuls
en de jumpers definieren twee tellerstanden, die het LWD-signaal van
nivo doen veranderen.
Deze teller wordt tegelijkertijd gebruikt om de horizontale coordinaat
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dat de hardware van het
gebouwde systeem is een
zou worden, dan zou men

van een gedetecteerde overgang te bepalen. Als een overgang gedetecteerd
is, moet de tellerstand op de databus gezet worden en daarna in het
geheugen worden genoteerd. Tussen databus en teller bevindt zich een
tri-state buffer, die verzekert dat de teller geen data op de bus
plaatst gedurende een reset of als de procescomputer het geheugen uit
leest. Het dubbele doel van een teller heeft als gevolg, dat bij de
start van beeldlijninfonnatie de teller een hogere stand heeft dan O.
Omdat er al veel IC's op de LFf-kaart aanwezig waren, was die buffer (2
IC's) als een verlengstuk er aan verbonden. Dat had tot gevolg dat de
LFf-kaart een stuk uit het rack stak.
Bij de nieuwe opbouw, is besloten om deze LFf-kaart als 2 afzonderlijke
kaarten te realiseren. Een van die kaarten is de originele LFf kaart,
die ongebufferde signalen op een databus plaatst. Deze kaart wordt in
het vervolg de LFf-kaart genoemd. Diens uitgangsdatabus staat nu echter
niet in verbinding met het geheugen, maar gaat naar de 2e kaart, die de
bufferkaart wordt genoemd. De uitgangen van de buffers op deze kaart
zijn aangesloten aan de echte databus.
Het schema van de bufferkaart staat in bijlage F.

2.4.3 backplanes
Om de extra databus te realiseren en om alle voedingssignalen voor de
analoge circuits door te geven, is een 2e backplane gecreeerd.
Er zijn drie kaarten met die backplane verbonden: de edge-detectie/voe
dingskaart, de analoge kaart en de LFf-kaart. De bufferkaart kwam nu in
plaats van de oorspronkelijke LFf-kaart, aan de oude backplane.
Er waren nog enige verbindingen vrij van de oude backplane. Deze worden
gebruikt voor de ongebufferde datasignalen. De bufferkaart heeft die
signalen als ingang en plaatst de gebufferde signalen op de originele
databus.
Omdat er verschillende signalen van de nieuwe backplane naar de oude
backplane gevoerd moeten worden, zijn er nog enige verbindingen tussen
deze backplanes aangebracht worden. De twee backplanes zijn naast elkaar
in het rack bevestigd. In totaal zijn er 10 kaarten aan verbonden.
In bijlage E zijn de signalen weergegeven, die via beide backplanes
vervoerd worden.

2.5 MOGELIJKE ADDITIONELE VERBETERINGEN VAN DE HARDWARE

Op de eerste plaats moet worden opgemerkt,
vision systeem naar tevredenheid werkt. Het
prototype; indien er een ander systeem gebouwd
de volgende aanbevelingen kunnen gebruiken:
1) De camera zou gesynchroniseerd kunnen worden met de interface. Dit

heeft als voordeel dat er nog iets minder sprongen in de verschil
lende contouren optreden.

2) Het uitgangssignaalnivo van de 2e afgeleide van het videosignaal is
te zwak om deze bij de edge-detectie te kunnen gebruiken. Indien het
zou lukken om deze goed werkende te krijgen, zouden de contouren
beter gedefinieerd zijn. Het is echter zeer moeilijk gebleken om deze
2e differentiator goed te laten werken. Men kan misschien eens
proberen om een video-versterker-IC tussen beide differentiators te
plaatsen.
Een andere mogelijkheid om analoog edges te detecteren is het gebruik
van een DOLP-filter. DOLP staat voor Difference Of Low Pass. Indien
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men de uitgangssignalen van twee juist gedimensioneerde laagdoorlaat
filters van elkaar aftrekt, benadert men het Laplace-filter. De nul
doorgangen bevinden zich op exact dezelfde plaats als bij het Lapla
ce-filter. In [17] staan gegevens over realisaties van digitale DOLP
filters. Dit moet echter ook analoog mogelijk zijn. Het grote voor
deel hiervan is, dat de tweede afgeleide niet nodig is. Men zou dat
DOLP-filter kunnen combineren met de eerste afgeleide van het video
signaal om zo snel, analoog edges te detecteren.

3) Men kan bij een nieuwe realisatie de videosignalen op een andere
manier overdragen dan via de backplane. Want de signalen die via de
backplane overgedragen worden zijn niet afgeschermd, hetgeen ruis kan
introduceren.

4) I.g.v. een nieuwe realisatie kunnen het aantal IC's en het aantal
printplaten gereduceerd worden. Men kan b.v. veel one-shots weglaten.
Daarnaast is het mogeIijk om enkele circuits te vereenvoudigen.

5) Er zijn verschillende oudere IC's gebruikt van de TIL-serie 74XX. Er
zijn voor veel van die IC's al modemere versie uitgebracht. Door die
te gebruiken verhoogt men de betrouwbaarheid. Een voorbeeld hiervan
is het YCO-IC 74124.
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H3 BEELDVERWERKINGSSOFfWARE

3.1 INLEIDING

Snelheid is een zeer belangrijk aspect van vision systemen in het
algemeen en van dit visionproject in het bijzonder. Het gestelde doel is
om tot tien volledige metingen per seconde te komen, dus met sturing van
de lastoorts. In dit systeem geschiedt edge-detectie door analoge
hardware en dus niet, zoals in vision systemen vaak het geval is, door
software of door digitale hardware. De edge-detectie (of niet-lineaire
filtering) is hierdoor zeer snel. Cruciaal is echter de data-overdracht
tussen interface en procescomputer, d.w.z. de overdracht van coordinaten
van gedetecteerde overgangen. Hoewel de data door de edge-detectie
methode al sterk gereduceerd is, zullen toch nog 2304 woorden verzonden
moeten worden: per raster 288 lijnen en per lijn 8 mogelijke
overgangen. Er is eerder al kort iets vermeld over de procescomputer,
die de lasbadgegevens moet verwerken. Dat is momenteel een HP 9920
systeem met een Motorola MC 68000 micro-processor en 640 k.B geheugen.
Hierbij horen een los dual 3,5" diskette station en een monitor. De
software paketten hiervoor bezitten hun eigen Operating System. De
data-acquisitie geschiedt met een I/O-kaart, de zgn. GPIO (General
Purpose Input Output). Deze bezit een 50 pins connector voor de
realisatie van I/O. Van die 50 aansluitingen zijn er 16 gereserveerd
voor input en 16 voor output; zodoende kan de GPIO 16 bit parallel, in
full duplex mode opereren. Verder zijn er nog 10 controle aansluitingen
aanwezig, waarvan er 5 door de computer bestuurd kunnen worden en 5 door
de betreffende interface bestuurd worden. De overige aansluitingen zijn
voor voedingen of zijn niet verbonden.
Er kunnen met deze GPIO verschillende data-acquisitie vormen gereali
seerd worden. De in dit geval gebruikte vorm is Serial_FHS (Fast Hand
Shake). Dit is, op Serial DMA na, de snelste I/O mode voor deze proces
computer. Hiermee wordt de inhoud van het interface-geheugen naar een
software buffer in de procescomputer getransporteerd. Input of output op
handshake basis is een geavanceerde manier van data overdracht, waarbij
de zender en ontvanger door een data-geldig-signaal en een
terugmeldingssignaal op ieder moment exact weten hoe de data overdracht
verloopt. Deze signalen zijn in hoofdstuk 2 al verme1d.
Voor het HP 9920 systeem stonden Pascal compilers en BASIC interpreters
ter beschikking. Nu werkt een gecompileerd programma aanzienlijk sneller
dan een programma dat door een interpreter verwerkt wordt. Want bij een
interpreter moet iedere regel telkens weer vertaald worden tijdens de
uitvoering van het programma. Dus werd Pascal gekozen als taal waarin de
meetsoftware geschreven zou worden. Een probleem was, dat er al
programmatuur in BASIC ontwikkeld was voor de sturing van de lasrobot en
lasapparatuur door J. Zilverschoon [3]. Deze software moet gelijktijdig
met het meetprogramma op dezelfde computer uitgevoerd worden en maakt
gebruikt van dezelfde GPIO. In dit programma kunnen de verschillende
lasparameters "met de hand" worden ingesteld door constmten een waarde
te geven; deze constanten zijn vooraan in het programma gedefinieerd. Om
de kennis, die in die software zit niet onbenut te laten, is besloten om
het nieuw te ontwikkelen Pascal programma met het BASIC programma te
kombineren.
De totale software, dus het meet- en het stuurgedeelte samen, zal eruit
gaan zien zoals weergegeven in flowchart 1 van bijlage H.
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3.2 EISEN AAN DE SOFfWARE

Het behoorde tot de opdracht, de eisen te verzamelen en omschrijven, die
gesteld worden aan de beeldverwerkingssoftware. Hier zijn ze geformu
leerd:

1) De software moet eigenschappen van het lasproces afleiden uit de
vonnen van lasbadcontouren. Die eigenschappen moeten teruggekoppeld
worden naar de lasrobot, dus de software regelt de lasparameters en
de positie en snelheid van de lastoorts. In eerste instantie zal aI
leen de regeling van de laterale verplaatsing van de lastoorts t.o.v.
de lasnaad gerealiseerd worden. Er moet dus een maat voor die ver
plaatsing bepaald worden en deze moet worden teruggekoppeld naar het
lasproces.

2) De stuursignalen moeten via een "software regelaar" worden aangebo
den aan de robot. Dus de terugkoppeling mag niet direct geschieden.
Deze software regelaar moet mechanische uitslingeringen voorkomen,
die zouden ontstaan indien de lasrobot direct met stappen zou worden
bijgestuurd. Dus de regeling moet stabiel zijn.

3) In eerste instantie zal het meetalgoritme ontwikkeld moeten worden.
Vervolgens moet de snelheid bekeken worden. De uiteindelijke doel
stelling is, dat er tien maal per seconde gemeten gaat worden.

4) De software moet zo mogelijk aansluiten bij het reeds bestaande
robot-stuurprogramma.

5) De hardware is zodanig opgezet, dat de interface via de GPIO-kaan
uitgelezen moet worden met de Serial_FHS methode. Dit moet gebeuren
met een HP procescomputer.

6) De software moet uitbreidbaar en flexibel zijn omdat In eerste
instantie aIleen naar de positionering van de lastoorts boven de
lasnaad gekeken wordt. Later kunnen misschien lasparameters zoals de
lasspanning en de draadtoevoersnelheid afgeleid worden uit de vonn
van de lasbadcontour. Een modulaire opbouw is hiervoor het beste
omdat dat de mogelijkheid biedt eenvoudig modules toe te voegen en
weg te halen.

7) De maat voor de laterale verplaatsing moet nauwkeuriger worden
bepaald dan de helft van de lasdraaddikte. Bij het MIG/MAG-Iassen
worden lasdraden gebruikt met een dikte van 0.8, 0.9, 1.0 of 1.2 rom.
Dus de verplaatsing van de lastoorts moet bepaald worden met een
maximale tolerantie naar beide kanten van ca 0.25 rom.

3.3 SOFfWARE OPBOUW

Er is besloten om de software op te bouwen volgens de zgn. "top-down
methode" om roveel mogelijk te voldoen aan de eis van uitbreidbaarheid
en flexibiliteit. Deze methode wordt vaak gebruikt om software foutvrij
op te bouwen. Men specificeert hierbij de taak en de input en output van
deze software. Vervolgens wordt die taak opgedeeld in een aantal
kleinere taken, waarvoor ook weer de input en output vastgesteld worden.
Dit probeert men nog een aantal malen voort te zetten, waarna de taken
worden omgezet in aIgoritmes en daarna in procedures.
In dit gevaI is de software opgesplitst in blokken, waarbij een blok
gedefinieerd is aIs een stuk software met een eigen, specifieke taak.
Deze blokken worden sequentieel uitgevoerd. Een aantal van deze blokken
wordt in een later stadium nog eens opgesplitst in subblokken.
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wegfilteren
infonnatie

worden tot

De taak van de totale software is in de vorige paragraaf omschreven door
de fonnulering van de eisen. De input van de software is de inhoud van
het geheugen van de interface tussen camera en procescomputer. De output
wordt dan gevonnd door een aantal sets van lasrobotstuursignalen, die
door het BASIC stuurprogramma naar de lasrobot doorgegeven worden. Dit
zal in meerdere sets resulteren om de eerder genoemde uitslingeringen te
voorkomen. De stuursignalen zullen voorlopig alleen de signalen zijn,
die de positie van de lastoorts bepalen.
Hier volgen eerst nog enige definities van begrippen die in het vervolg
gebruikt worden:
edge: Een door de voorbewerkingseenheid gedetecteerde lichtintensiteits

verandering op een beeldlijn. Oak de tenn overgang wordt hiervoor
gebruikt.

randstuk: Een bij elkaar horende verzameling van edges; ook de tennen
rand en segment worden hiervoor gebruikt. Een exacte definitie hier
voor wordt in een volgende paragraaf afgeleid.

contour: Een gesloten randstuk.
Aan de hand van de gestelde eisen, kan men binnen de software de volgen
de blokken (taken) onderscheiden:

1) transfer block

taak: Ret interfacegeheugen moet via de GPIO met de Serial FRS
methode, naar een software buffer in de procescomputer worden
uitgelezen. De inhoud van het software buffer moet gekonverteerd
worden naar een integer array. Dit blok zal ook de overgang van BASIC
naar Pascal gaan verzorgen.
input: De inhoud van het hardware-geheugen van de interface: 2304
woorden ter lengte van 16 bits. Hierin staan alle edges van een ras
ter opgeslagen. Er zijn 8 plaatsen per beeldlijn gereserveerd en er
zijn 288 beeldlijnen. De woorden bevatten de horizontale coordinaten
van zo'n overgang in binaire vonn.
output: Een een-dimensionaal integer array met lengte 2304, dat de
numerieke waarden bevat van de woorden uit de interface. Dat integer
array moet klaar zijn om door het Pascal programma verwerkt te
worden.

2) preprocessing block

taak: De relevante infonnatie in het integer array moet gedet7cteerd
worden. Deze relevante infonnatie bestaat uit alle randstukken 10 de
opname van het lasbad. Omdat zo'n randstuk weI eens onderbrekingen
vertoont, moet een randstuk van te voren gedefinieerd worden, hetgeen
enigszins subjectief is.
Wput: Ret integer array, dat de numerieke waarden bevat van de woor-

en uit de interface. Dus de output van het transfer block.
outpur Een aantal arrays, met in ieder array een randstuk
opges agen. In een volgende paragraaf staat meer over de opslag
methode.
Dit zal resulteren in twee, twee-dimensionale arrays, een met de
positieve en een met de negatieve randstukken.
realisatie mogelijkheden: Een mogelijke strategie is het
van alle ruiskomponenten zodat alleen de relevante
overblijft. Deze infonnatie zal dan nog gegroepeerd moeten
randstukken.
Een andere mogelijkheid is het volgen van alle aanwezige randstukken,
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waarna ze in een aparte datastructuur opgeslagen kunnen worden.
onderverdeling: Het preprocessing block kan men onderverdelen
preprocessing gedeelte voor alIe positieve overgangen (van
naar licht) en een gedeeIte voor de negatieve overgangen.

in een
donker

3) recognition block

taak: Vande opgeslagen randstukken moeten de voor de meting van
oeIang zijnde stukken van de lasbadcontour herkend worden. Hiervoor
dient eerst bekend te zjjn, wat voor stuursignalen gegenereerd gaan
worden. Dat zulIen voorlopig de positioneingssignalen zijn. Er moet
bekend zijn welke vormkenmerk van het lasbad geanalyseerd gaat
worden, waaruit de laterale verplaatsing van de lastoorts t.o.v. het
midden van de lasnaad bepaald kan worden.
Als de lastoorts zich niet exact hoven het midden van de lasnaad
bevindt, zal het lasbad asymmetrisch van vorm zijn. Indien nu bekend
is welke methode van asymmetrie-detectie gebruikt gaat worden, dan
weet men welke randstukken van belang zijn. In ieder geval zijn de
randen van belang, die de lasdraad beschrijven.
Verder is het belangrijk, dat eventuele randen van weerspiegeling~n

van de vlamboog in het werkstuk en gloeiende metaaldruppels met
herkend worden. Deze kunnen in het vorige blok onder de randstukken
valIen en zijn dan niet als ruis weggefilterd. De vlamboog zal
weerspiegelingen in het werkstuk veroorzaken, omdat de lasnaad goed
geslepen moet zijn om oneffenheden te voorkomen. Die weerspiegelingen
uiten zich als vertikale rechte randen langs de lasnaad, onder het
lasbad. De genoemde metaaldruppels zijn niet zozeer de druppels, die
van de lasdraad afsmeIten, maar uit het lasbad wegspringende
spetters.
input: Een aantal arrays met hierin alle randstukken opgeslagen.
output: AlIe voor de geometrie-detectie van belang zijnde randen; dat
zijn er minstens vier, n1. twee van de lasdraad en twee van de flan
ken van het lasbad. Die vier zulIen doorgegeven worden als indices
van de twee hoofdarrays, waarmee de randstuk-arrays geadresseerd wor
den. Verder moet er een variabele doorgegeven worden, die aangeeft of
er een of meerdere randstukken niet herkend zijn. Indien deze error
variabele aangeeft dat er iets fout is gegaan, zal het BASIC-stuur
programma onmiddelijk een nieuwe meting starten.
realisatie mogelijkheden: Eerst moet exact gedefinieerd zijn wat
herkend moet worden, daarna kan men pas realisatie rnogelijkheden
beschouwen. Dit kan weI al gebeuren voor de lasdraad-herkenning. De
lasdraad heeft een aantal eigenschappen waaraan deze herkend kan
worden:
- De lasdraad bestaat uit twee vertikale rechte randstukken.

Als eerste kornt de positieve rand en daarna, d.w.z. in het te
verwerken beeld rechts ervan, kornt de negatieve rand.

- De twee randstukken, die het onderuiteinde van de lasdraad
beschrijven, zijn altijd duidelijk zichtbaar in het lasbad en ze
eindigen ongeveer op dezelfde hoogte. Dit is een ervaringsregel,
afgeleid na het bekijken van verschillende lasbadbeelden.

- De lasdraaddikte zal 0.8, 0.8, 1.0 of 1.2 mm bedragen.
onderverdeling: Het recognition block wordt verder opgesplitst 10

een lasdfaadherkenningsdeel en een lasbadherkenningsdeel voor het
herkennen van de belangrijke lasbadrandstukken. Deze opsplitsing is
functioneel gezien de splitsing in rnetingen t.b.v.:
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lijnen. Dit

ondanks de
de lasnaad.

- laterale positie-regeling
- hoogte-regeling van de lastoorts, hetgeen het tweede deel van de

lastoortspositie-regeling zal gaan vonnen.

4) geometry extraction block

taak: Vit de herkende randstukken moeten grootheden bepaald worden,
waannee de positie, snelheid en andere regelbare lasparameters
bestuurd kunnen worden. Voorlopig zullen dus alleen de laterale
positie-kenmerken beschouwd worden. Omdat het de laterale positie
betreft, moet de asymmetrie van het lasbad t.o.v. de vertikale lijn
door de kern van de lasdraad gedetecteerd worden. Vit de
lasdraadranden zouden die lijn en het onderuiteinde van de lasdraad
bepaald kunnen worden. Met de positie van dat onderuiteinde kan men
later de hoogte van de lastoorts regelen. In het vervolg van de
blokbeschrijving zal alleen de asymmetrie beschouwd worden t.o.v. de
vertikale rechte lijn door de kern van de lasdraad. De lijn zal in
het vervolg "lasdraadas" genoemd worden.
i~Eut: De arrays met herkende randstukken zoals die door het recog
mtIon block worden aangeduid met indices. Daamaast de error-varia
bele, die als output in het recognition block genoemd is.
output: Een maat voor de asymmetrie in het lasbad. Ook de error-vari
abele behoort bij de output. Een eventuele fout in dit block wordt
ook met deze variabele aangeduid.
realisatie mo&elijkheden: Er zijn verschillende mogelijkheden om
asymmetrieen In de lasbadcontour te detecteren en hieraan een maat
toe te kennen.
Een methode is het bepalen van het verschil in afstand van de linkse
en rechtse lasbadranden tot de lasdraadas. Dat verschil varieert
natuurlijk langs het verloop van de randen, daarom moet het ook over
een zo groot mogelijk gebied worden bepaald. De zwaartekracht heeft
hier nauwelijks invloed op, ook niet bij staande hoeklassen, omdat de
oppervlaktespanningen overheersen binnen een lasbad. Indien men al
deze verschillen middelt, heeft men een maat voor de asymmetrie van
het lasbad. -
In geval van een V-naad of een staande hoeklas kan men
twee randstukken van het lasbad benaderen door rechte
komt doordat het vloeibare metaal van het lasbad zich
oppervlaktespanningen toch moet aanpassen aan de vonn van
Die vonn bestaat uit rechte vlakken.
Indien men deze benaderingsrechten extrapoleert, zullen ze elkaar
ergens onder het lasbad (in de 2-dimensionale opname van het lasbad)
snijden. Ligt dit snijpunt op de lasdraadas, dan bevindt de lasdraad
zich goed hoven het midden van de lasnaad en is bijsturing van de
lastoorts niet nodig. Ligt het snijpunt naast de "lasdraadas", dan
moet er bijgestuurd worden afbankelijk van de afstand ertussen. Dus
de horizontale afstand tussen dat snijpunt en de lasdraadas is hier
de maat voor de asymmetrie van het lasbad.
Er zijn verschillende strategieen om de benaderingsrechten van de
onderste lasbadranden te bepalen.
Een van die benaderingsmethoden is de kleinste kwadraten methode.
Deze heeft als nadeel dat nogal afwijkende waarden, zoals ruis en
uitslingeringen, zwaar meetellen in de berekening.
Een andere benaderingsmethode ontstaat indien men gebruik maakt van
driehoeksverhoudingen, zoals aangegeven in fig. 15. De buitenste
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driehoeken zijn hier gelijkvonnig aan de binnenste driehoeken. De
driehoeken hebben allen een van de lasbadranden als sehuine zijde en
de "k-as" (parallel aan de lasdraadas) als een van de reehte zijden.
M.b.v. de verhoudingen van de overige reehte zijden wordt hierna een
fonnule afgeleidt, die meteen de afstand van het snijpunt van de twee
benaderingsreehten tot de lasdraadas geeft.
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fig. 15 driehoeksverhoudingen in een lasbadgeometrie
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Men moet bij implementatie voorkomen dat er door 0 gedeeld wordt,
hetgeen het ideale geval zou zijn. Tevens moet ervoor gezorgd
worden, dat b < a omdat de informatie anders niet relevant is.

x x
Indien men een aantal van deze "k-waarden" uit een lasbadbeeld
bepaald heeft, kan men versehillende vervolg-operaties uitvoeren:
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- middeling van de k-waarden
- gewogen middeling van de k-waarden, d.w.z. de k-waarden die bere-

kend worden met contourwaarden in het midden van de lasbadcontour
zwaarder laten meetellen, dan de rest. K-waarden, die berekend wor
den op de hoogte van de lasdraad of uit randstukken onderaan in het
lasbad, zullen het sterkst beYnvloed zijn door de oppervlakte
spanningen. Deze oppervlaktespanningen zullen het lasbad daar sterk
samentrekken, zodat een benadering door rechten niet meer relevant
is. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten hoe lang de herkende
lasbadrandstukken zijn.

De term "k-waarde" zal in het verdere verloop van dit verslag voor
deze asymmetrie-maat gebruikt worden. De bepaling van een k-waarde is
ook gevoelig voor afwijkende waarden van de randstukken. Het verschil
met de kleinste kwadraten methode is het feit dat de kleinste kwadra
ten methode een maal wordt uitgevoerd. Deze "driehoeksverhoudingen
methode" wordt vaak, en met verschillende waarden uitgevoerd. Door de
middeling wegen afwijkende k-waarden niet zwaar mee.
De laatste methode betreft het benaderen van de vooruitloop van het
lasbad nog benaderen door b.v. een dalparabool of hogere graads
polynomen. De vooruitloop is het onderste deel van het lasbad, dat
zich tussen de twee delen van de lasnaad bevindt. Hierbij maakt men
dus niet gebruik van de naadvorm, maar van de aanwezigheid van de
oppervlaktespanningen onder in de lasnaad. Van de benaderingspolynoom
kan men de horizontale coordinaat van de extreme waarde bepalen en
deze vergelijken met de horizontale coordinaat van de lasdraadas.
Er zijn een aantal nadelen voor deze methode aan te wijzen:
- Men benadert maar een keer de vooruitloop en bepaalt de extreme

waarde, zodat afwijkende waarden weer zwaar kunnen meewegen.
- De vooruitloop is moeilijk volledig te detecteren met de beschreven

hardware. De vooruitloop verloopt nogal horizontaal en met de
differentiatie van lijnen kan men alleen vertikale edges detecte
reno Zie hiervoor ook de beelden van bijlage J.

- Voor de benadering van de vooruitloop dient men over veel voorken
nis van de vorm ervan te bezitten.

5) control block

taak: De eventueel gedetecteerde asymmetrie moet in een parameter
worden omgezet, waarmee de lasrobot aangestuurd kan worden. Dat wordt
in dit geval dus de afstand waarover de toorts verplaatst moet
worden, met een teken dat de richting aangeeft.
Deze parameter moet in lasrobot-stuursignalen worden omgezet z.d.d.
er zo min mogelijk (mechanische) uitslingeringen plaats vinden. Dit
block zal dus ook de stabiliteit van de regeling realiseren.
Tenslotte moet dit blok de overgang van Pascal terug naar BASIC rea
liseren.
input: De maat voor asymmetrie in het lasbad, die door het geometry
extraction block bepaald is en de error-variabele.
fiutput: Enige, elkaar opvolgende sets lastoorts-coordinaten, die door

et al geYmplementeerde BASIC stuurprogramma in reele stuursignalen
worden omgezet. Verder zal dit blok de ongewijzigde error-variabele
als output hebben.
opsplitsing: Dit blok kan worden opgesplitst in een konversie-deel,
&t de maat voor asymmetrie omzet in een lasrobot-stuurparameter en
een controle-deel, dat de stabiliteit van de regeling verzekert.
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deze heeft dus ook nog een
lees- en schrijfoperaties op
de nonnale bufferoperaties,

3.4 SOFIWARE REALISATIE

3.4.1 transfer block
Zoals eerder al is venneld, wordt het in BASIC geschreven lasrobot
stuurprogramma het uiteindelijke hoofdprogramma, waarin naar Pascal en
terug gesprongen wordt. Het gebruik van Pascal is weI absoluut nood
zakelijk omdat er een hoeveelheid rekenwerk uitgevoerd moet worden op
een groot array ter lengte van 2304, om een maatstaf voor asymrnetrie te
detecteren.
Voor de gebruikte procescomputer bleek de enigst mogelijke koppeling van
BASIC en Pascal, het gebruik van de zgn. "CSUB utility". CSUB staat voor
Compiled SUBprogram. Dit houdt in dat een gecompileerde Pascal procedure
met deze utility zo gevonnd wordt, dat de BASIC interpreter het als een
BASIC subprogramma ziet. Een subprogramma is een soort procedure die
buiten het hoofdprogramma gedefinieerd wordt. Het hoofdprogramma kan
tijdens uitvoering het subprogramma laden, uitvoeren en daarna weer ver
wijderen uit het geheugen. Dit biedt o.a. voordelen voor het gebruik van
het werkgeheugen. In feite is een procedure een speciaal soort
subprogramma. De CSUB utility bleek te werken met behoud van de snelheid
van Pascal.
Het gebruik van de CSUB utility had beperkingen tot gevolg voor de
Pascal procedure:
- Een Pascal procedure krijgt vrijwel geen I/O mogelijkheden. AIleen

input van het keyboard en output naar de monitor zijn mogelijk. Dit
heeft tot gevolg dat het uitlezen van de interface door de GPIO in
BASIC dient te geschieden.
Ook file-I/O is niet mogelijk.

- Er is maar een beperkte parameter-uitwisseling mogelijk tussen BASIC
en Pascal. De Pascal procedure kan alleen integers, reals, characters
en arrays van deze variabelen als parameter krijgen. Dat is echter
geen groot probleem; eigenlijk mogen alleen geen boolean variabelen
gebruikt worden.

- De Pascal LIBRARY wordt niet ondersteund. In die LIBRARY staan veel
routines voor rekenwerk, graphics, I/O enz.

Bier komt nog bij dat HP-BASIC integers niet hetzelfde zijn als
HP-Pascal integers. Een BASIC integer bestaat intern uit 16 bits en een
Pascal integer uit 32 bits. Ze zijn toch te kombineren, indien het
bereik van de Pascal integers, die als parameter gebruikt worden,
beperkt wordt tot het maximale bereik van een 16-bit integer.
HP-Pascal, versie 3.0 kan alleen gecombineerd worden met HP-BASIC 3.0
door CSUB utility versie 3.0.
De interface is ontworpen voor input via de GPIO met de Serial_FHS
methode. Voor deze methode moet in de procescomputer een buffer gereser
veerd zijn om daar de data in te plaatsen. Met die buffer wordt een
I/O-pad geassocieerd, hetgeen betekent dat een input- of ouputkanaal met
de buffer verbonden wordt.
HP-BASIC kent twee soorten buffers: "unnamed" en "named" buffers. De
unnamed buffer is de zuivere vonn met een pointer naar het eerst
volgende te lezen woord en een pointer naar de eerst volgende te
beschrijven geheugenplaats. Een woord wordt achteraan in het buffer
geschreven en alleen het woord vooraan in de buffer kan gelezen worden.
Er is dus geen adressering van data mogelijk.
Bij een named buffer is dat weI het geval;
soon array-vonn. Er kunnen twee soorten
uitgevoerd worden. Op de eerste plaats
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waarbij gelezen data uit het buffer verdwijnt. Daarnaast kan de data
gewoon geadresseerd worden zoals bij een array; bij zo 'n leesoperatie
blijft de data aanwezig in de buffer en de beide pointers veranderen
niet van positie.
De GPIO kan uitgelezen worden naar een named buffer van integers. Deze
buffer heeft een naam, vandaar "named buffer". Bij een unnamed buffer
krijgt alleen het I/O-pad, dat met de buffer geassocieerd wordt, een
naam. Indien deze naam als parameter aan de CSUB-Pascal-procedure wordt
meegegeven met de aantekening dat die parameter een integer array is,
wordt dit zonder meer geaccepteerd. Voor het BASIC programma is deze
data dus een buffer, terwijl voor de Pascal procedure deze data een
integer array is. Hiermee wordt dus konversie bespaard, hetgeen weI
noodzakelijk was geweest, indien de GPIO in Pascal werd uitgelezen. Dat
was ook noodzakelijk geweest indien de data als buffer werd doorgegeven.
De verklaring hiervoor is dat de data gewoon als binair opgeslagen
integers vanuit de GPIO wordt overgedragen en opgeslagen. Er wordt aan
het Pascal systeem verteld dat dit als een integer array moet worden
beschouwd. Dit kan omdat "zuivere" integers op dezelfde manier als bits
worden opgeslagen. Pascal heeft alleen geen mogelijkheid om eigen
buffers direct als bruikbare data te zien; er moet dan een konversie
plaats vinden naar een andere datasoort. Het zou nl. ook mogelijk
geweest zijn om een buffer als parameter door te geven van BASIC naar
Pascal.
Metingen leverden het gegeven dat het uitlezen van de GPIO gemiddeld ca
40 milliseconden kost. Hierbij is de tijd inbegrepen, die het wachten op
een rastersyncpuls in de interface kost. Die tijd is variabel. Indien
konversie in BASIC plaats had moeten vinden, zou dat enige seconden
gekost hebben. Konversie in Pascal is niet gemeten.

3.4.2 preprocessing block
Dit blok moet uit het array met daarin alle coordinaten van de intensi
teitsveranderingen van een lasbadbeeld, de zuivere randstukken detec
teren.
Het array met daarin aIle overgangen wordt hier verder IMAGE genoemd.
Dat is ook de naam die in het programma voor het array gebruikt wordt.
Datzelfde zal verderop met de andere variabelen gebeuren.
Men kan eerst proberen de ruis uit het beeld te filteren om
stukken in de overgebleven informatie te onderscheiden. Bij
met willekeurige beelden bleek dit echter verscheidene
duren.
Een betere (snellere) methode is het lijn voor lijn scannen van het
beeld, waarbij de randen gedetecteerd moeten worden. De ruis vervalt
hierbij automatisch. Deze randstukken worden tijdens het scannen
opgeslagen in een aparte datastructuur. Hiervoor is het noodzakelijk om
de kenmerken van een randstuk te weten. M.b.v. videobandopnamen van'
lasbaden zijn lasbadbeelden geanalyseerd (zie H4) en hieruit zijn de
volgende volgende kenmerken naar voren gekomen:
Een randstuk heeft
- vertikale gaten van hooguit een beeldlijn
- horizontale gaten van hooguit vijf pixels
- een lengte, die nooit korter is dan zeven pixels, zonder de gaten mee

te tellen.
Men moet echter weI in het oog houden, dat deze definitie het gevolg is
van videobandopnamen. De praktijk-beelden zullen beduidend beter zijn.
Zie ook H4.
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Bekijk voor een illustratie van de verdere uitIeg, flow chan 2 In
bijlage H.
Een beeld, d.w.z. array IMAGE, wordt nu van hoven naar beneden gescand,
beginnende bij lijn START en eindigend bij lijn STOP. START en STOP zijn
twee constanten, die vooraan in het Pascal programma gedefinieerd
worden. Hiennee is het mogelijk om een window te creeren binnen het
beeld. AIleen dat window wordt onderzocht op randstukken. Hiennee is
vooral bij beelden met veel ruis een grote tijdwinst haalbaar; bij
beelden zonder ruis is de tijdwinst maximaal 10 ms.
AIle randstukken, die in een raster ontdekt worden, worden opgeslagen in
een apane datastructuur. Een in vision veel gebruikte tenn voor het
verzamelen van alle losse randstukken is "segmentatie".
Die datastructuur bestaat uit een verzameling arrays. In ieder array
wordt een gedetecteerd randstuk opgeslagen, door van ieder element van
zo'n randstuk de bij het array IMAGE horende index op te slaan. Dat re
sulteert in twee twee-dimensionale arrays,een voor positieve en een voor
negatieve segmenten. Deze datastructuren worden in het vervolg EDGN voor
de negatieve segmenten en EDGP voor de positieve segmenten genoemd.
AIle variabelen met "N" aIs laatste letter van hun naam, betreffen de
negatieve overgangen. Variabelen met "P" betreffen de positieve overgan
gen.Er worden indices in opgeslagen om de datastructuren niet te groot
te laten worden. Hiemaast zijn er nog twee apane arrays (COUNTN en
COUNTP) die van iedere gedetecteerde randstuk het momentane aantal
opgeslagen beeldpunten bevatten. COUNTN hoort bij EDGN, dus bij de
negatieve overgangen en COUNTP bij EDGP. Tenslotte zijn er nog twee
tellers aanwezig (NUMN en NUMP) die de momentane aantallen opgeslagen
randstukken onthouden.
Voor beide soorten overgangen wordt per lijn het eerste element bekeken.
Wanneer dit element gelijk aan nul is, dan wordt naar de volgende lijn
gesprongen; is dat element ongelijk aan nul, dan wordt een invul-routine
gestan. Voor de negatieve overgangen heeft ieder eerste element index
o + 8·i (met i E IN) in array IMAGE. De eerste positieve overgangen
hebben index 4 + 8·L
Het opslag-mechanisme wordt dus geactiveerd als het eerste positieve of
het eerste negatieve element op een beeldlijn ongelijk aan nul blijkt te
zijn. Het mechanisme werkt als voIgt:
Ais eerste wordt bepaald, hoeveel overgangen van een soort op de betref
fende beeldlijn aanwezig zijn; dat geeft vier mogelijkheden, die met een
case-statement zijn geYmplementeerd. Door deze case-statement is dat
stuk software duidelijker wanneer men het programma bekijkt, dan als
flow chan.
Binnen de case-statement wordt een groot aantal maIen de procedure
VUL_IN aangeroepen. Deze procedure heeft als taak een overgang in te
vullen in EDGN of EDGP. Flow chart 3 beschrijft deze procedure.
VUL_IN gaat eerst aIle laatst ingevulde edges van de aI opgeslagen rand
stukken na of het in te vullen element daarbij past volgens de definitie
van een randstuk. Is dat het gevaI, dan wordt dat element het nieuwe
laatste element van dat array. De boolean variabele MATCH geeft aan of
er een overeenkomst met een opgeslagen segment gevonden is. De teller TL
is nodig om aIle opgeslagen randstukken na te gaan. Ais er een
overeenkomst gevonden is moet bet element van array COUNTN of COUNTP,
dat bij de betreffende segment boort, met een opgeboogd worden.
Is er uiteindelijk geen overeenkomst met een opgeslagen randstuk
gevonden, dan wordt de in te vullen overgang het eerste element van een
nieuw segment, dus bet eerste element van een nieuw arrray in EDGN of
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EDGP. Daarvoor wordt een van de tellers NUMN of NUMP opgehoogd.
Na de case-statement voIgt nog een stuk software dat alle opgeslagen
randstukken nagaat of ze inderdaad randstukken zijn. D.w.z. dat
randstukken met minder dan 7 elementen, waarvan het laatste element
minstens 3 lijnen eerder is ingevuld, geelimineerd worden. Het laatste
element moet minstens 3 lijnen terug zijn ingevuld om te verzekeren dat
een passend element op een volgende lijn niet bij die edge hoort. Indien
een element gevonden is dat geelimineerd moet worden, wordt het laatste
segment over dit segment heen geschreven.
Deze aktie wordt iedere keer uitgevoerd nadat het invul mechanisme is
uitgevoerd. Het zou ook minder vaak uitgevoerd kunnen worden om
executietijd te besparen, maar dat kan men alleen maar doen als men er
zeker van is, dat er maar weinig ruis in het beeld zal zitten. Indien
men er niet zeker van is, zullen EDGN en EDGP zeer groot moeten worden
gedefinieerd en daarvoor is het werkgeheugen van de procescomputer niet
groot genoeg. Na het bekijken van de laatste lijn, wordt het toch nog
eens uitgevoerd, nu echter zonder de voorwaarde dat het laatste element
zeker 3 lijnen terug moet zijn ingevuld.
De procedure VUL_IN heeft als nadeel dat het zeer grote datastructuren
als parameter meekrijgt, b.v. IMAGE is een array van 2304 elementen. Dit
heeft bij iedere aanroep van deze procedure een zeer grote overhead tot
gevolg, want deze parameters worden telkens naar nieuwe plaatsen in het
geheugen gekopieerd bij een aanroep. Dit resulteerde in een minimale
executietijd van ca 0.50 s voor dit blok.
Door nu de 3 aanroepen van VUL_IN, die het meest frequent benut worden,
volledig binnen in het blok zelf te implementeren, kon die minimale
tijdsduur terug gebracht worden naar ca 0.10 s. Indien er maar twee
elementen van randstukken ingevuld moeten worden, worden die twee
gelijktijdig ingevuld.
In het overige deel van het preprocessing block wordt deze procedure nog
ca 25 maal aangeroepen binnen de hoofdlus. Het is onmogelijk om deze
aanroepen ook volledig te _ implementeren. Deze aanroepen regelen vooma
melijk de segmentatie indien 3 of 4 overgangen van een soort op een
beeldlijn aanwezig zijn. Dat houdt in dat beelden met veel ruis en
uitslingeringen vaak van deze procedure gebruik maken. Dus ruis en
uitslingeringen doen de executietijd sterk toenemen. Men kan uitslin
geringen en ruis in het beeld vermijden door de detectiedrempels niet te
laag in te stellen. Dit is in de praktijk zeer goed mogelijk zonder veel
verlies aan informatie. Uitslingeringen zijn een gevolg van de hardware,
voomamelijk van het differentieren. Indien de drempels scherp staan
ingesteld, zullen de sterkste uitslingeringen als overgangen
gedetecteerd kunnen worden. Men kan ze echter in het array IMAGE
herkennen, doordat ze dicht na een overgang op dezelfde beeldlijn komen.
Indien zuIke uitslingeringen -gevonden zijn, worden ze gewoon niet
ingevuld in EDGN of EDGP. Er is in de software slechts rekening gehouden
met een mogelijke uitslingering, omdat de detectiedrempels toch al niet
te scherp ingesteld mogen worden vanwege de executietijd.
De drie waarden, die een randstuk definieren, kunnen in de software een
voudig gewijzigd worden, omdat het constanten zijn, die vooraan in het
programma zijn gedefinieerd.
Het transfer block en het preprocessing block zijn voor alle lasnaden en
voor alle soorten lasparameter-regelingen geldig. Dus indien ook instel
bare lasparameters met deze methode geregeld gaan worden, zijn deze
blokken bruikbaar.
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3.4.3 recognmon block
Dit blok moet uit de verzameling randstukken van EDGN en EDGP, de rand
stukken herkennen, die voor het geometry extraction block van belang
zijn. Het blok is in flow chart 4 besehreven.
Als eerste worden alle vertikale, reehte segmenten onder de negatieve
segmenten opgespoord en daarna onder de positieve segmenten. Vertikaal
reeht is hierbij zo omsehreven dat alle elementen van zo'n lijnstuk bin
nen een bepaalde horizontale afstand van het eerste element moeten lig
gen. Er zijn metingen gedaan met een maximale horizontale afstand van 5
pixels en dit bleek uitstekend te werken. Indien zo'n reeht segment
ontdekt is, wordt de index van het segment, behorende bij EDGN of EDGP
ingevuld in een array RN of RP. Voor de negatieve edges wordt teller T2
opgehoogd, voor de positieve edges teller T3. Teller Tl wordt in beide
gevallen gebruikt om te eontroleren of het totale aantal opgeslagen
randstukken onderzocht is.
Hiema wordt er eerst gekeken of er maar een positief reeht segment en
een negatief reeht segment ontdekt zijn. In dat geval vormen deze
segmenten de lasdraad; de tellers T2 en T3 zijn dan gelijk aan 2 vanwege
de initialisatie. Is dat eehter niet het geval, dan wordt er gezocht
naar reehte segmenten van EDGN en EDGP die met hun onderuiteinden op
dezelfde hoogte liggen. Hiervoor zijn er twee lussen nodig. De binnenste
Ius (teller T4) doorloopt alle positieve reehte segmenten en de buiten
ste Ius (teller Tl) doorloopt alle negatieve segmenten.
Hierbij gesehiedt nog een extra eontrole door de afstand tussen beide
segmenten te bepalen; deze mag niet groter zijn dan b.v. 30 pixels. De
doorsnede van de lasdraad is niet groter dan 1.2 mm.
De variabelen WWN (WeldWire Negative) en WWP zullen uiteindelijk de
indices bevatten van de lasdraadranden in EDGN en EDGP.
Zoals bij de beschrijving van het geometry extraction block zal blijken,
is gekozen voor de methode van het benaderen van de onderste lasbad
randen door reehte lijnen. Dus deze onderste lasbadranden moeten herkend
worden. Dit kunnen best volledige lasbadranden zijn, indien er nergens
onderbrekingen zijn. Er moet hier opgemerkt worden, dat de onderste las
badrandstukken door de edge-deteetie-methode het dee1 van het lasbad
besehrijven, dat zieh tegen de randen van de lasnaad bevindt. Het is
mogelijk dat ook een stukje vooruitloop besehreven wordt, maar met de
onderste lasbadranden worden niet de vooruitloop-randen bedoeld.
Het kenmerk waaraan de lasbadranden herkend worden is de riehting, die
ze hebben doordat het lasbad b.v. in een V-naad ligt. Bij de analyse van
videobandopnamen van lasbadbeelden bleek dit inderdaad te kloppen. Omdat
uit de definitie van randstukken voIgt, dat alle punten van een segment
nogal aaneengesloten liggen, volstaat het om de eerste en laatste waarde
van een segment te bekijken. De positieve rand loopt van links hoven
naar reehts onder en de negatieve rand gaat van reehts hoven naar links
onder.
Eerst wordt eehter een geval bekeken dat vrij vaak kan voorkomen. Indien
er nl. maar vier segmenten in het preprocessing block gedeteeteerd zijn
en de lasdraadranden zijn gevonden, dan zijn de overblijvende segmenten
natuurlijk de lasbadranden en dus ook de onderste lasbadranden.
Zijn er meer segmenten gedeteeteerd, dan is er een gedegen kans, dat er
meer dan 2 lasbadrandstukken aanwezig zijn. Als eerste wordt dan de
riehting van zo'n randstuk bepaald. Indien er al een lasbadrandstuk
gevonden is, wordt onderzocht of het nieuwe randstuk lager ligt, waarbij
ervan uit wordt gegaan dat er geen lasbadranden van dezelfde soort
parallel liggen in dezelfde riehting. Ligt de nieuwe rand lager, dan
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wordt dat de nieuwe onderste lasbadrand. Dit gebeurt onafbankelijk voor
de positieve en voor de negatieve randstukken. De variabelen WPN
(WeldPuddle Negative) en WPP zullen uiteindelijk de indices voor de
arrays EDGN en EDGP bevatten, waar de gezochte lasbadsegmenten zijn
opgeslagen.
Van dit blok zal het lasdraadherkenningsgedeelte ook bruikbaar zijn,
indien andere laspararneters met dit systeem geregeld gaan worden. Het
lasbadherkenningsgedeelte zal dan waarschijnlijk uitgebreid moeten
worden. Het hele recognition block is geldig voor de staande hoeklas en
voor de V-naad. Dat geldt eveneens voor alle volgende blokken.

3.4.4 geometry extraction block
Dit blok moet uit de vormen van de herkende randstukken eigenschappen
van het lasproces detecteren, in eerste instantie een maat voor de
laterale verplaatsing van het laspistool t.O.v. het midden van de
lasnaad. Dit blok staat ook omschreven in flow chart 5.
In paragraaf 3.3 zijn enige methoden aangegeven, betreffende de manler
waarop men zich een indruk kan verschaffen over de afwijking van de las
toorts uit het midden van de lasnaad. Er is aangegeven dat de kleinste
kwadraten methode niet de beste methode is. Tevens is aangegeven, dat de
methode van benadering van de vooruitloop door tweede of hogere graads
polynomen veel problemen zal leveren, o.a. door de edge-detectie
methode.
De overige methoden zal men moeten implementeren en testen om te weten
welke het beste werkt. De methode van benadering van de lasbadranden
door rechten is onderzocht. De methode van meting van de
breedteverschillen van het lasbad moet nog bekeken worden.
Als eerste wordt de horizontale coordinaat van de as van
bepaald door eenvoudige middeling van de gemiddelde
coordinaten van beide lasdraadranden. Ter verhoging van de
heid wordt pas bij de laatste middeling afgerond.
Daarna kan men met de formule die in paragraaf 3.3 is afgeleid, eenvou
dig de k-waarden bepalen. Hiervoor is het weI noodzakelijk dat men 2
lijnen heeft met daarop een positieve en een negatieve overgang van de
onderste lasbadranden. Daarom worden van te voren de 2 randstukken
gecontroleerd of ze elementen op dezelfde lijnen bevatten. Dat gebeurt
in een Ius waarin verschillende operaties plaats vinden.
Eerst worden de elementen van segment WPN doorlopen totdat het eerste
element gevonden is, dat op dezelfde lijn of lager ligt (d.w.z. een
hoger lijnnummer) dan het eerste element van WPP. Dat kan al bij het
eerste element het geval zijn. Bij dat doorlopen wordt gebruik gemaakt
van teller I. Daarna gebeurt hetzelfde nog eens, maar nu andersom,
d.w.z. voor WPP t.o.V. WPN. Voor WPP wordt teller J gebruikt. Tenslotte
wordt gecontroleerd of het f element van segment WPN op dezelfde lijn
ligt als het f element van segment WPP. Is dat het geval, dan worden in
een twee-dimensionaal array INFO het betreffende lijnnummer en de
tellers I en i opgeslagen. Indien de tellers I en J nog niet het einde
van de segmenten WPN en WPP bereikt hebben, wordt weer teruggesprongen
naar het begin van de Ius. Dit gebeurt ook als er geen lijn gevonden is
waarop elementen van WPN en WPP staan.
Na deze Ius wordt gecontroleerd of er minstens twee lijnen zijn
genoteerd in het array INFO, anders kan de k-waarde niet berekend
worden.
Daarna kunnen de k-waarden bepaald worden. Ze worden opgeslagen in het
array KF. Dat array wordt gevuld binnen een dubbele Ius. De tellers I en
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J worden hier geheel anders gebruikt, nml. om het array INFO te door
lopeno I wordt constant gehouden terwijl J alle volgende lijnen
doorloopt, die in INFO zijn opgeslagen. Ais zo'n volgende lijn minstens
5 beeld1ijnen verder naar onder ligt dan de lijn, die op plaats I in
INFO staat, dan kan de k-waarde bepaald worden. Die minimale afstand
wordt gebruikt omdat er anders een te grote kans is op erg afwijkende
k-waarden. Lokaal kunnen kleine sprongen optreden in de lasbadcontour;
die zouden van grote invloed kunnen zijn op de k-waarde. Met de grootte
van die afstand (hier dus 5 pixels) kan weer geexperimenteerd worden om
de optimale waarde te vinden.
Hierna wordt I een opgehoogd terwijl J weer alle volgende lijnen van
INFO doorloopt.
Het is mogelijk om de berekening van zo'n k-waarde door een aparte
functie te laten uitvoeren, maar dit heeft weer de enorme overhead tot
gevolg, omdat o.a. IMAGE een parameter is. Dus geschiedt de berekening
rechtstreeks in het hoofdprogramma.
Men kan op de verzameling van k-waarden verschillende operaties uitvoe
ren zoals middeling, gewogen middeling enz. De normale middeling is
geYmplementeerd en dit werkte op het oog goed. Men kan zo echter geen
uitspraak doen over de nauwkeurigheid, alleen dat de nauwkeurigheid
hoogst waarschijnlijk aan de toleranties voldoet, die bij de formulering
van de eisen genoemd zijn.
De gewogen middeling kon niet getest worden, omdat de randstukken, die
in de videoband-Iasbadbeelden gedetecteerd werden, vrij kort waren. Bij
praktijkbeelden zal de gedetecteerde rand langs vrijwel het gehele las
bad aanwezig zijn. Hier lagen ze echter voornamelijk langs het midden
van een lasbad.

3.4.5 realisarie van her geheel
Aanvankelijk zijn de blokken voor preprocessing, recognition en geometry
extraction als losse procedures gerealiseerd. Toen echter de exe
cutietijd gemeten werd, bleek ook hier de grote overhead invloed te
hebben, hoewel iedere procedure hooguit twee maal in de hoofdprocedure
aangeroepen werd. Het gevolg was dat alle blokken in de hoofdprocedure
gerealiseerd moesten worden. De top-down-methode is een goede methode om
software foutvrij op te bouwen, maar het is bekend dat deze methode niet
de snelste oplossing biedt. Zo ook hier: de software is opgebouwd met de
top-down-methode en vervolgens versneld door de procedures te integreren
in het hoofdprogramma.
De software is echter nog steeds zodanig opgebouwd, dat de verschillende
blokken duidelijk zichtbaar zijn. Ook blijven voor deze blokken de
inputs en outputs gelden zodat aan de eisen van uitbreidbaarheid en
flexibiliteit niet te veeI geweld is gedaan. Ook de eventuele onder
verdelingen van de blokken zijn zichtbaar gemaakt.
Het control block is nu nog zeer eenvoudig. De gemeten afstand tussen
snijpunt en lasdraadas wordt vermenigvuldigd met een constante, zodat
een reele afstand naar BASIC doorgegeven kan worden. Over die afstand
moet de lastoorts verplaatst worden. Dit impliceert dus een eenvoudige
lineaire relatie tussen de afstand waarover de toorts verplaatst moet
worden en de berekende k-waarde. Dat hoeft echter niet het geval te zijn
omdat hier verschillende factoren een rol spelen zoals de mate waarin
het lasbad vervormt t.g.v. de verschoven positie van de lasdraad. Men
kan die relatie bepalen door de lastoorts bekende laterale verplaatsin
gen te geven en de hierbij horende k-waarden te bepalen. Dat is dus het
konversie-deel van het control block. Het controle-deel is nog niet
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gerealiseerd.
De variabele DIST bevat de afstand in nun, waarover de toorts verplaatst
moet worden, als er terug naar BASIC wordt gesprongen. De parameters van
de Pascal procedure zijn dus het array IMAGE, de real-variabele DIST en
de error-variabele ERR (een integer). De error-variabele is gelijk aan 1
als er een fout is opgetreden in de Pascal-procedure. Het BASIC
programma moet daaruit afleiden, dat er meteen met een nieuwe meting
gestart moet worden. Indien de ERR gelijk aan 0 is, is de berekening in
Pascal foutvrij verlopen. Er is nog een extra parameter DD van het type
"dimentryptrII aanwezig. Dat is een hulpvariabele om een array van
integers als parameter door te geven. Deze wordt verder in de procedure
niet gebruikt. De procedure heeft de naam CALCULATE en staat in module
LASBAD. Deze heeft extern de naam LASBAD.TEXT.

42



H4 TEST VAN DE SOFTWARE

4.1 TEST 1v1ET VIDEOBANDOPNA1v1ES

Er was een aantal lasbadbeelden nodig om de werking van de verschillen
de blokken te testen. Dit stadium was nog te vroeg om de blokken in de
praktijk te testen. Daarom is besloten om gebruik te maken van een
videoband met opnamen van lasbaden.
Er is eerder al opgemerkt, dat de werkelijke lasbadbeelden beduidend
beter zullen zijn dan de videobandbeelden. Dat heeft de volgende oor
zaken:
- In de praktijk is de intensiteit van een lasbad groter dan de inten

siteit van het lasbad op videoband.
- Indien een opgenomen videobeeld weer gereconstrueerd wordt, b.v. als

het door de interface schakeling wordt uitgelezen, zullen twee
opeenvolgende beeldlijnen nooit exact onder elkaar staan. Daardoor
zullen er altijd weI kleine sprongen in het beeld en gedetecteerde
randen zijn.

- Een videorecorder zal altijd enige extra ruis introduceren.
De coax.-uitgang van de videorecorder werd voor de meting aangesloten op
de camera-ingang van de beeldverwerkingshardware. Om goede bewerkte
beelden te krijgen, dienden weI de synchronisatie-nivos bijgesteld te
worden t.o.v. de camera-instelling. De randen van deze beelden werden
gedetecteerd, waarna de horizontale coOrdinaten ervan door de procescom
puter werden uitgelezen. Een aantal goede beelden werd als file op
diskette opgeslagen. D.w.z. dat van ieder beeld het array IMAGE werd
opgeslagen; hiennee is dat beeld, althans de contour ervan, reproduceer
baar. Om hiervan een indruk te krijgen, staan in bijlage I enige van
deze beelden samen met echte lasbadbeelden.
De verschillende blokken konden getest worden door de output van zo'n
blok in te vullen in het array IMAGE, waarna dit array in BASIC grafisch
werd weergegeven. Voor het preprocessing block ging dit b.v. als voIgt:
Het array IMAGE werd naar een array BEELD gekopieerd, waarna alle ele
menten van IMAGE gelijk aan nul werden gemaakt. Vervolgens werden EDGN
en EDGP bepaald. Hierin staan alleen indices van IMAGE. De elementen van
BEELD, die met die indices aangegeven waren, werden naar IMAGE terug
gekopieerd. Hierna werd IMAGE grafisch weergegeven.
Flowchart 6 beschrijft een BASIC-demonstratieprogramma, waarmee de
werking van het preprocessing block, het recognition block en het geo
metry extraction block getoond kunnen worden. De listing van dat pro
gramma staat in bijlage D. Dit programma (DEMOl) leest een als file
opgeslagen lasbadbeeld in (dus array IMAGE), en voert daar genoemde
bewerkingen op uit. Alleen IMAGE wordt als parameter gebruikt, de beide
overige parameters ERR en DIST zijn weggelaten. De aan te roepen CSUBs
bevinden zich op dezelfde diskette als DEMOl.
Een ander demonstratieprogramma (DEM02) Ieest ee'1 videobeeld in en voert
daar de preprocessing-operatie op uit. Dit dient ter illustratie van de
combinatie BASIC-Pascal en het optimale buffer-gebruik hierbij. Zie
hiervoor ook bijlage D. Dit demonstratieprogramma bevat als laatste
regel "CSUB Calc2(INTEGER Image(*))". Dat wi! zeggen, dat de Pascal-pro
cedure direct met het BASIC-hoofdprogramma in het geheugen geladen
wordt. Men kan dit verkrijgen door het programma een keer uit te voeren
waarna de CSUB niet meer uit het werkgeheugen verwijderd wordt. Daarna
moet het gehele programma, dat zich in het werkgeheugen bevindt, op
diskette opgeslagen worden. Dit kan men doen indien men voldoende werk-
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geheugen ter beschikking heeft en het is dan zeker aan te bevelen omdat
de CSUB dan aIleen bij het opstarten geladen moet worden. Het werkt
daarna aIs een normaIe procedure.
In dit demonstratieprogramma is een wachtlus aanwezig, waarbij de com
puter wacht totdat een lijnsyncpuls gedetecteerd is in de voorbewer
kingseenheid. Daarna is de data pas geldig om door de procescomputer
ingelezen te worden. Dit demonstratieprogramma is zo eenvoudig, dat een
flow chart niet nodig is.

4.2 RESULTATEN

Door het gebruik maken van opgenomen videobeelden van lasbaden zijn twee
soorten resultaten verkregen. Op de eerste plaats zijn enige lasbad
beelden geanalyseerd zodat een goede asymmetrie-detectie-methode kon
worden afgeleid. Daarnaast werd de software, die uit die detectie
methode volgde, getest met de lasbadfiles.
De resultaten van de analyse van de verkregen files:
- een definitie van het begrip "randstuk"
- kenmerken voor herkenning van de lasdraad
- een kenmerk voor herkenning van onderste lasbadranden
Verder kon het volgende geconcludeerd worden:
- Het is mogelijk om voldoende informatie voor positionering van de las

toorts uit een videobandopname van een lasbad te verkrijgen.
Dus het is zeker mogeIijk om voldoende informatie voor positionering
van de lastoorts uit reele lasbadbeelden te verkrijgen.

- Het onderuiteinde van de lasdraad steekt bij GMA-lassen aItijd duide-
Iijk af tegen de lasbad achtergrond.

M.b.v. de files van lasbaden zijn aIle blokken tenslotte werkende gekre
gen, met zeer waarschijnIijk een voldoende nauwkeurigheid. Die nauwkeu
righeid kon met de videobandopnames niet bepaaId worden.
De executietijd van de software kon weI gemeten worden. Dit gebeurde met
de real-time dock van HP-BASIC. De minimaIe executietijd bedroeg
aanvankelijk ca 1.64 sec. Dit was opgebouwd uit 40 msec voor het uitle
zen van de GPIO, 0.50 sec voor het preprocessing block en zo'n 1.10 sec
voor de overige blokken. MinimaIe executietijd wiI zeggen, dat het
betreffende beeld nauwelijks ruis mag bevatten.
In het vorige hoofdstuk is al vermeld, dat de minimaIe executietijd van
het preprocessing block tot 0.10 s gereduceerd kon worden door het
integreren van de procedure VUL_IN in de hoofdprocedure. Voor de overige
blokken, behaIve voor het measure block gelden soortgelijke reductie
mogelijkheden. Door nu tevens de proceduregrenzen weg te haIen en deze
blokken rechtstreeks in het hoofdprogramma in te vuUen, werd een
ondergrens voor de executietijd bereikt van ca 0.20 sec.

4.3 EVALUATIE VAN DE SOFIWARE

In bijlage C staat de listing van de beschreven software.
In bijlage B staat een korte handleiding voor het creeren van een gecom
pileerd subprogramma. Dat is niet zo'n eenvoudige handeling; emge
ervaring met het HP-systeem onder het PascaI- en onder het BASIC-Opera
ting System is vereist.
De minimaIe verwerkingstijd van 0.20 sec is nog steeds meer dan het
gestelde doel van 0.10 sec (tien metingen per seconde).
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Er komt aan totale verwerkings- en regeltijd nog enige tijd bij die 0.20
sec omdat het BASIC sturingsgedeelte er nog niet bij geteld is.
Daarnaast zal de traagheid van de sturingshardware (servo's e.d.) ook
meetellen. Dit laatste dee1 van de sturing kan eventueel parallel lopen
aan een nieuwe meting. Het gevolg daarvan zou zijn dat het resultaat van
de laatste regeling nog niet zichtbaar is bij de nieuwe meting.
Er diem hier nog opgemerkt te worden dat Pascal snel werkt t.o.v. BASIC
omdat het gecompileerd kan worden. Pascal is echter oorspronkelijk niet
ontworpen om korte executietijden te verkrijgen, maar t.b.v. onderwijs
doeleinden. Er bestaan verschillende prograrnmeertalen die sneller wer
ken, zoals C. Deze talen stonden echter niet ter beschikking voor het
HP-systeem.
Men zal eerst d.m.v. Iasproeven een definitieve detectie-methode moeten
bepalen en alle instelbare parameters in de software (de constanten)
moeten optimaliseren.
Met gebruik van een co-processorkaart of van MC 68000 assembler taal,
moeten 10 metingen per seconde zonder meer haalbaar zijn. Een kleine
tijdwinst kan men ook behalen door het gebruik van een DMA-kaart. Hier
door kan de verwerking van een beeld gedeeltelijk parallel lopen aan het
inlezen van het volgende beeld. Dit zal de uitleestijd van 40 msec
enigszins reduceren.
Een andere mogelijkheid voor het versnellen van de software zou het
gebruik van een HP-procescomputer van de serie 300 zijn. Deze bezit een
Motorola MC 68010 Ilprocessor. De vakgroep ER bezit zo'n systeem; de GPIO
kaart is uitwisselbaar. AIleen de software van een serie 200 computer is
niet zonder meer compatible met zo'n serie 300 computer.
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H5 TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Het gestelde doel van tien metingen per seconde ~s dus zeer waarschijn
lijk haalbaar, al zal daar weI een verbetering In de vorm van een
co-processor of het gebruik van assembler-taal voor nodig zijn.
Van tevoren zal men het Pascal programma weI moeten optimaliseren. Als
eerste moet men een definitieve geometrie-extractie-methode bepalen,
d.w.z. een voldoende nauwkeurige methode. Hoe nauwkeuriger men kan
meten, hoe sneller men kan lassen, als die nauwkeurigheid maar niet ten
koste van de snelheid van het programma gaat. Dat zijn dus twee
punten die tegen elkaar afgewogen moeten worden. Daarnaast moet de opti-
male set van (d.m.v. constanten in het programma) instelbare
software-waarden bepaald worden. Die waarden definieren allen
beslissingen in de software, b.v. wat is een randstuk en wat niet.
Men kan eventueel nog iets meer van de randen detecteren indien men
gericht naar overgangen gaat zoeken. Indien men ontdekt dat een gedetec
teerd stuk rand een bepaalde richting bezit, kan men op volgende lijnen
in die richting zoeken door het venster, waarin gezocht wordt, bij te
stellen. Dat venster is normaal gesproken 6 pixels bij 2 lijnen groot,
zie de definitie van edge. Dat gericht zoeken, dat natuurlijk extra
executietijd in beslag neemt, is vooral van belang indien men gei"nte
resseerd is in de vooruitloop, die als randstuk nogal horizontaal ver
loopt en daardoor problemen levert als deze met de beschreven edge
detectie-methode opgespoord wordt.
Tevens zal een initiele, volledige lasparameterset door de BASIC soft
ware naar de lasrobot gestuurd moeten worden, om het systeem op te
starten.
Hierna kan men onderzoeken of enige andere lasparameters geregeld kunnen
worden met de informatie die in de contour van een lasbad zit
opgeslagen. Dit zijn de regelbare lasparameters. Dat in tegenstelling
tot de eenmalig instelbare parameters, zoals de lasdraaddikte en de
draadsoort.
Het is b.v. mogelijk om uit de lasdraadranden de stick-out te bepalen.
Deze is gedefinieerd als de totale lengte van de lasdraad buiten de
contactbuis, dus ook het stuk lasdraad dat binnen de gas tube zit telt
mee. Doordat het onderuiteinde van de lasdraad duidelijk zichtbaar
afsteekt tegen het lasbad, is de positie van die onderkant goed
bepaalbaar. Bij de montage van de camera moet men de positie van de gas
tube in het beeld vastleggen. Zodoende kan men op ieder moment de
stick-out bepalen. Dit kan men eventueel gebruiken voor de regeling van
een regelbare parameter zoals de afstand van de contactbuis tot de
lasnaad.
Een andere mogelijkheid is het bepalen van de maximale breedte van het
lasbad. Hiermee kan misschien de draadtoevoersnelheid geregeld worden.
Dan moeten in het recognition block weI meer randstukken herkend worden
dan aIleen de onderste randstukken van het lasbad.
Er moet hier opgemerkt worden dat het regelen van zulke parameters veel
ervaring met de lasrobot vereist; er zijn veel metingen nodig. Ten aan
zien van een aantal regelbare parameters staat het nog niet vast, hoe
zij samenhangen met b.v. de vorm van het lasbad. Handlassers kunnen daar
ook niet zoveel over vertellen; zij lassen meer gevoelsmatig en volgens
ervaring dan volgens vaste regels. Binnen de TUE wordt momenteel weI
onderzoek verricht naar dat soort samenhangen. Hierbij wordt ook
onderzocht welke onderlinge samenhang de parameters vertonen.
Indien het zou lukken om het MIGIMAG lasproces met V-naden of staande
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hoeklassen volledig te automatiseren, is de volgende stap de automati
sering van het lasproces voor andere naden zoals de I-naad en de
asymmetrische V-naad. Ook dan zullen grote delen van de huidige software
bruikbaar zijn zoals het transfer block, het preprocessing block en het
lasdraad-herkenningsgedeelte van het recognition block.
Omdat de regeling van de adaptieve parameters extra executietijd zal
vergen, is het misschien interessant om het preprocessing block In

hardware-vorm te realiseren. Een mogelijkheid daartoe is het gebruik van
een transputer. Dat is een IC, bestaande uit een aantal parallelle
processoren met een bijbehorend werkgeheugen tot ca 4 kB. Dit IC kan
m.b.v. een hogere taal geprogrammeerd worden. In eerste instantie is die
taal OCCAM, voor de transputers van INMOS. Maar de universiteit van
Belfast heeft een andere, Pascal-achtige-taal (compiler) ontworpen voor
het programmeren van de INMOS transputers, LATIN genaamd.
Een uitbreiding van de software, waaraan men ook kan denken is een soon
foutmelding, indien b.v. gas ingesloten wordt door het metaal. Dat is
ook aan de vooruitloop te zien.
Samenvattend kan worden gezegd, dat aan dit projekt nog veel onderzoek
verricht kan worden.
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86 CONCLUSIES

hardware

1) Het is mogelijk om m.b.v. analoge hardware en TTL, edge detectie toe
te passen met een nauwkeurigheid die even groot is als de camera
resolutie (288 lijnen X 604 pixels) en een snelheid van 50 rasters
per seconde.

software

1) Het is mogelijk om uit bewerkte videobandopnarnes van lasbadbeelden
voldoende informatie te verkrijgen voor het bepalen van de laterale
verplaatsing van de lastoorts hoven de lasnaad.
Dus het is zeker mogelijk om uit reele lasbadbeelden
informatie te verkrijgen voor het bepalen van de
verplaatsing van de lastoorts hoven de lasnaad omdat het
videoband de beelden verslechtert.

2) Met een microcomputer is het mogelijk om binnen 0.20 seconde een
beeld te verwerken zodat informatie voor het bijregelen van de late
rale verplaatsing ter beschikking staat.

3) Met een extra voorziening in de vorm van een co-processor of het
gebruik van assemblertaal, is het hoogst waarschijnlijk mogelijk om
voldoende informatie uit lasbadbeelden te halen voor de positionering
van de lastoorts met een snelheid van 10 metingen per seconde.
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lasparameters
de stick out
de lastoons

H7 AANBEVELINGEN

De beeldverwerkingshardware werkt naar tevredenheid. De software kan
vrijwel zeker snel genoeg gemaakt worden voor de vereiste 10 metingen/
sturingen per seconde. Indien men een goed naadvolgingssysteem wil
verkrijgen, dient nog het nodige onderzoek verricht te worden. Dat is
zeker het geval indien men een goede laskwaliteit wil verkrijgen.
Als het projekt voongezet wordt, kan men de volgende aanbevelingen ge
bruiken:
- Bepaal experimenteel de juiste constanten in de software.
- Probeer de software te versnellen door het gebruik van een co-proces-

sor of van assembler taal. Eventueel kan men ook nog een DMA-kaan
erbij gebruiken.
Het preprocessing block kan eventueel in hardware-vorm gerealiseerd
worden, b.v. door gebruik te maken van transputers.
Probeer, nadat de positionering goed werkt, de overige
te regelen door analyse van de lasbadranden. Men kan b.v.
en de lasbadbreedtes gebruiken om o.a. de afstand van
boven het werkstuk te regelen.

- Hierna is het interessant om andere lasnaden en andere lasvormen met
dit systeem te onderzoeken.

Indien men de hardware nog eens wil realiseren, is het interessant om:
- de interface te synchroniseren met de camera, zodat er geen sprongen

in de contouren zijn
- d~ 2e afgeleide te realiseren, zodat de contouren beter gedefinieerd

ZlJn.
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APPARATUURLUST
apparatuur van de gebruikte opstelling
- HP 9000-220 micro computer
- HP 9122 dual disk drive
- HP 82913 monitor 2
- HTH MK1 camera
- Nordmende Spectra TV (monitor 1)
- Delta Elektronika d030-1 voeding (12 V voor camera)

meetapparatuur
- Philips PM6667
- DLI LAM 4850
- HP 3435A

frequentieteller
logic analyser
digitale multimeter
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BIJLAGE A: gebruikshandleiding

Het totale systeem bestaat uit een micro-computer en twee 19"-racks, een
rack bevat de sturingsinterface en het andere rack de voorbewerkingseen
heid en edge-detectie-interface. Deze 2 racks worden op dezelfde I/O
kaart van de procescomputer aangesloten. De edge-detectie-interface kan
aan de sturingsinterface worden aangesloten met een flat cable met 50
pins connector. De sturingsinterface zelf wordt dan op identieke manier
aangesloten aan de GPIO. Voor testdoeleinden kan de edge-detectie-inter
face ook alleen aan de GPIO worden aangesloten.
In de edge-detectie-interface is een kaart aanwezig met een klein front
paneel, de edge-detectie/voedingskaart. Hierop zijn 4 potmeters aange
bracht. Ze zijn zodanig bevestigd, dat men ze kan instellen zonder de
kaart uit het rack te moeten halen. Twee van deze potmeters bepalen de
detectie-nivos van de syncseparator, voor de lijn- en rastersyncpulsen.
De twee overige potmeters zijn onderdeel van het edge-detectie circuit,
een voor de positieve en een voor de negatieve overgangen.
Op het frontpaneel van deze kaart bevinden zich 3 coax-aansluitingen. De
bovenste aansluiting is de ingang, waar de camera aangesloten moet wor
den. De onderste aansluiting is een uitgang voor een monitor. Op die
monitor kunnen 3 soorten beelden geconstrueerd worden. Op de eerste
plaats de originele videobeelden met daarop de gedetecteerde edges als
witte pixels gesuperponeerd. Daarnaast kunnen ook de eerste en tweede
afgeleide getoond worden. De keuze uit deze 3 mogelijkheden kan men
maken met de schakelknop boven de coax-aansluitingen.
De flat-cable aansluiting bevindt zich op de geheugenkaart.
Alle kaarten kunnen eenvoudig uit het rack verwijderd worden, indien men
ze b.v. zou willen wijzigen. De positie van de kaarten in het rack is
alleen maar van belang voor de kaarten aan de nieuwe backplane en voer
de voedingskaart van de TTL. Geheel links moet de edge-detectie/voe
dingskaart aanwezig zijn, daarnaast de anaIoge kaart en daarnaast de
LFf-kaart. Geheel rechts bevindt zich dan de TTL-voedingskaart. De posi
tie van aIle overige kaarten is onbelangrijk.
Tenslotte bevindt zich aan de achterkant van het edge-detectie rack nog
een extra beveiliging in de vorm van een zekering.

De meet- en regelsoftware bevindt zich op een 3.5"-diskette. Hier
bevindt zich ook het BASIC Operating System op.
Men zet eerst het diskette station aan, waarna de betreffende diskette
erin gedaan wordt. Vervolgens moet de computer aangezet worden. Indien
het systeem opgestart is, moet het lasprogramma geladen worden met het
commando: load "weld". Dit kan nu uitgevoerd worden door de run-knop op
het keyboard in te drukken of door "run" in te tikken.
Het gecompileerde en geprepareerde PascaI-meetprogramma bevindt zich ook
op deze diskette en wordt nu automatisch geladen en uitgevoerd.
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BIJLAGE B: handleiding voor bouw CSUB

De CSUB-utility biedt de mogelijkheid om een gecompileerde Pascal-proce
dure dusdanig te laten uitzien, dat BASIC het als een subprogramma ziet.
De Pascal procedure moet daarvoor opgenomen zijn in een module. De pro
cedure-header moet evenals de parameter-types extra venneld worden onder
de titel "EXPORT" ten teken dat de procedure door een programma buiten
de module uitgevoerd kan worden. Die header hoeft bij de procedure
declaratie in de module niet meer de parameters te bevatten. De module
CSUBDECL moet in deze module gei'mporteerd worden.
De gehele module moet gecompileerd worden, waarbij de module CSUBDECL
weI aan wezig moet zijn.
Vervolgens kan hiervan, onder het Pascal Operating System een CSUB-pro
cedure gemaakt worden. Als eerste moet daarvoor "BUILDC" uitgevoerd
worden. Dit programma komt terug met een groot aantal vragen over de
gecompileerde module en procedure. Dit heeft het creeren van een "hea
der"- en een "jump"-file , waar in staat hoe de procedure door het BASIC
systeem gezien moet worden, tot gevolg. Men kan deze files het beste
"HEADER.CODE" en "JUMP.CODE" noemen, om verwarring te voorkomen.
Na het creeren van die 2 files moet de Pascal LIBRARIAN pennanent in hel
werkgeheugen geladen worden. Het Operating System bezit een commando (P)
voor het pennanent laden van files in het werkgeheugen. De LIBRARIAN
dient voor alle LIBRARY-manipulaties, zoals het linken van de benodigde
modules. Hierna moet het Operating System commando S ingetikt worden,
hetgeen wil zeggen, dat een file "gestreamd" gaat worden. Zo'n file
bevat hiervoor een aantal, als tekst genoteerde commanco' s, die bij
"streaming" uitgevoerd worden. lets soortgelijks gebeurt onder MS-DOS
met de auto-execute file. Het systeem vraagt hierna naar de file-naam.
Geef dan "GENC.TEXT" in.
Het systeem is nu een poos bezig, waarna het terug komt met de medede
ling dat de diskette in drive #0 gedaan kan worden, waar uiteindelijk de
CSUB-procedure op moet komen. Dit moet dus de diskette zijn, met hel
BASIC hoofdprogramma.
Indien men de CSUB-procedure wil wijzigen, moet men geheel vooraan be
ginnen in het Pascal-systeem. Voor nieuwe bijzonderheden in die Pascal
procedure, moet men de file GENC.TEXT wijzigen. Men linkt dan extra
files bij de CSUB-procedure. Lees hiervoor [11].
Indien men nu het BASIC hoofdprogramma dat de CSUB-procedure aanroept
uitvoert, is het mogelijk dat de executie stopt door een run time error.
Als die fout in de programma-regel plaats vondt, waar de CSUB-procedure
werd uitgevoerd, moet men van het foutnummer 400 aftrekken. Dan heeft
men het Pascal-nummer van de run time error. De meest voorkomende fout
is BASIC error 392, overeenkomend met Pascal run time error -8 (value
out of range).
De gei'mplementeerde procedure parameters zijn IMAGE en DIST, die eerder
al zijn uitgelegd. Daarnaast is nog een variabele DD van het type
DIMENTRYPTR aanwezig in de header van de procedure CALCULATE. Dat is een
pointer naar de array IMAGE. Deze wordt verder niet in de procedure
gebruikt, maar is weI noodzakelijk om de parameteruitwisseling te reali
sereno Tenslotte is er nog een error-variabele ERR van het type BINVAL
TYPE.
De in de module geexporteerde types TWOBYTES, BINVALTYPE en ARRSTR die
nen voor de koppeling van BASIC integers met Pascal integers. Zoals in
hoofdstuk 3 is uitgelegd bestaan HP-Pascal integers uit 32 bits en HP
BASIC integers intern uit 16 bits. Om ze toch te kunnen koppelen, wordt
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het bereik van de gebruikte Pascal integers beperkt tot het 16 bit
bereik. Het type heeft nu een andere naam: BINVALTYPE. In BASIC zijn dit
gewoon integers.

55



BIJLAGE C: software listing (hoofdprogramma)

MODULE LASBADi
IMPORT CSUBDECLi
EXPORT

TYPE TWOBYTES -3276B .. 32767i
BINVALTYPE TWOBYTESi
ARRSTR = ARRAY [0 .. 2303] OF BINVALTYPEi

PROCEDURE CALCULATE(DD:DlMENTRYPTRi lMAGE:ARRSTRi
VAR DIST:REALi VAR ERR:BINVALTYPE)i

IMPLEMENT

PROCEDURE CALCULATEi
hoofdprocedure, die het rekenwerk op een beeld moet uitvoeren

de procedure wordt aangeroepen vanuit BASIC als een gecom
pileerd subprograrnrna

parameters:
DD variabele van een hulptype om de overgang met BASIC

integers te regelen
IMAGE array dat aIle overgangen van het ingelezen beeld

bevat
DIST variabele, die uiteindelijk de laterale afstand zal }

bevatten in mm, waarover de toorts verplaats moet worden}
naar rechts (camera perspectief) wil zeggen positieve }
DIST. }

ERR variabele, die uiteindelijk de waarde 1 bevat als er }
een fout in het programma is opgetreden en de waarde 0 }
bevat als er geen fout is opgetreden }

Deze procedure wordt aangeroepen door het BASIC hoofdprograrnrna }
"WELD". }

LABEL Ii

CONST START

STOP
STEP

HOLE

NUM
REL

Oi

2B7 i

6i

Bi

25i
0.067i

eerste lijn van instelbaar beeldwindow
om rekenwerk te beperken
laatste lijn van instelbaar beeldwindow }
rnaxirnale horizontale sprong in beeldinfor-}
rnatie, volgens definitie van een edge }
Vanwege gebruikte grenzen is de rnaximale }
sprong gelijk aan STEP - 1 }
rnaxirnale vertikale sprong in beeldinfor- }
rnatie, volgens definitie van een edge }
weergegeven als HOLE/B }
het rnaxirnale aantal edges van een soort }
constante voor converting block, waarbij }
de afstand tussen de geextrapoleerde }
lijnen wordt omgezet in een reele afstand }
waarover de lastoorts verplaatst moet }
worden }

TYPE ED
DEI
CO

ARRAY [1 .• 75] OF INTEGERi
ARRAY [l .. NUM] OF EDi
ARRAY [l .. NUM] OF INTEGERi
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INFLN ARRAY [1 .. 3,1 .. 50] OF INTEGER;

VAR EDGN DEI; { array met aIle segmenten met negatieve }
{ edges. Zo'n segment is een array met aIle}
{ coordinaten van het beeld "IMAGE" }

EDGP DEI; { array met aIle positieve segmenten }
COUNTN CO; { teller-array voor variabele "EDGN" }

{ Iedere opgeslagen waarde komt overeen met}
{ het aantal elementen van het segment in }
{ EDGN met dezelfde coordinaat }

COUNTP CO; { teller-array voor variabele "EDGP" }
NUMN INTEGER; { teller voor het array COUNTN; NUMN is }

{ het aantal elementen van EDGN, d.w.z. het}
{ momentane aantal opgeslagen neg. edges }

NUMP INTEGER; { teller voor het array COUNTP }
WWN INTEGER; { array-index van EDGN, waar negatieve edge}

{ van de lasdraad staat opgeslagen }
WWP INTEGER; { array-index van EDGP, waar positieve edge}

{ van de lasdraad staat opgeslagen }
WPN INTEGER; { array-index van EDGN, waar negatieve edge}

{ van onderste lasbaddeel staat opgeslagen }
WPP INTEGER; { array-index van EDGP, waar positieve edge}

{ van onderste lasbaddeel staat opgeslagen }
MID INTEGER; { horizontale coordinaat van lasdraadas }
X1,X2 REAL; {gemiddelde hor. lasdraadcoordinaten }
I,J,K,L: INTEGER; { tellers e.d. }
HULP2 REAL; {hulpvariabele om k-waarde te bepalen }
RELEV BOOLEAN; { is de informatie, die aanwezig is om de }

{ k-waarden te bepalen, relevant? Wijzen }
{ de benaderingsrechten in de juiste rich- }
{ ting }

INFO INFLN; {aIle lijnen met positieve en negatieve }
{ overgangen van onderste lasbadranden }

KF ARRAY [1 .. 500] OF INTEGER; { hier komen aIle bepaal-}
{ k-waarden in te staan }

A1,A2 INTEGER; { bij het bepalen van de k-waarden zijn dit}
{ de afstanden van de edges op de bovenste }
{ informatielijn tot de lasdraadas }

B1,B2 INTEGER; { afstanden van de onderste informatielijn }
T1,T2 INTEGER; { tellers }
T3,T4 INTEGER; { tellers }
TEL INTEGER; { teller }
RN,RP ARRAY [1 .. 4] OF INTEGER; { hier staan aIle vertikale}

{ rechte segmenten in: Negatieve en Posi- }
{ tieve }

WIRE BOOLEAN; { is de lasdraad gedetecteerd? }
RIGHT BOOLEAN; { is een vertikaal recht randstuk gedetec- }

{ teerd }
LIN INTEGER; { teller voor te doorlopen lijnen }
WA INTEGER; { variabele, die het adntal overgangen van }

{ een soort op een lijn gaat bevatten }
A,B,C,D: INTEGER; { hulp-variabelen }
HE INTEGER; { teller voor array IMAGE }
MATCH BOOLEAN; { is er overeenkomst gevonden bij het in- }

{ vullen door het preprocessing block }
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TL INTEGER; teller voor het aantal segmenten in EDGN
of EDGP

PROCEDURE VUL_IN(VAR EDGES:DEI; VAR COUNT:CO; VAR NU:INTEGER;
IMAGE:ARRSTR; HL:INTEGER);

deze procedure moet het beeldpunt IMAGE[HE] invullen in de
datastructuren EDGN of EDGP

parameters:
EDGES datastructuur EDGN of EDGP, afhankelijk van het feit

of positieve of negatieve edges genoteerd worden }
COUNT COUNTP of COUNTN, arrays, die van ieder genoteerd rand-}

stuk het momentane aantal opgeslagen edges bevatten }
NU NUMN of NUMP, die het momentante aantal opgeslagen }

positieve of negatieve edges bevatten }
ARRSTR: hier komt het array IMAGE te staan met daarin het }

opgenomen beeld }
HL teller, die aangeeft welk element van IMAGE in EDGN }

of EDGP genoteerd moet worden }
deze procedure wordt aangeroepen in het preprocessing block }

VAR MATCH
TL

BOOLEAN;
INTEGER;

weI of geen overeenkomst gevonden
teller voor het aantal segmenten in EDGN
of EDGP dat al gecontroleerd is

BEGIN
MATCH:=FALSE; TL:=l; {initialisatie
WHILE NOT MATCH AND (TL<=NU) DO

IF (ABS(IMAGE[HL]-IMAGE[EDGES[TL,COUNT[TL]]])<STEP) AND
(EDGES[TL,COUNT[TL]]>HL-HOLE) THEN

BEGIN {overeenkomst gevonden volgens def. randstuk
COUNT [TL] :=COUNT[TL]+l;
EDGES[TL,COUNT[TL]] :=HL;
MATCH:=TRUE

E~

ELSE TL:=TL+1;
IF NOT MATCH THEN {geen overeenkomst met al genoteerde randen

gevonden, dus dit beeldpunt wordt genoteerd als nieuw randstuk
BEGIN

NU:=NU+1;
COUNT[NU] :=1;
EDGES[NU,l] :=HL

E~

E~;

{******************************************************************}
{******************************************************************}
{ hier begint het preprocessing block, de detectie van negatieve
{ edges

BEGIN
NUM:=O;
FOR LIN:=START TO STOP DO {hier is een venster geirnplementeerd
{ de waarden voor START en STOP staan bij de constanten

IF IMAGE[LIN*8+4]<>O THEN {eerste negatieve beeldelement op
{ deze beeldlijn ongelijk aan uul
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BEGIN
HE:=LIN*8+4;
A:=IMAGE[HE];
B:=IMAGE[HE+1];
C:=IMAGE[HE+2];
D:=IMAGE[HE+3];
{ dit zijn hulpvariabelen om het rekenwerk te reduceren
{ eerst wordt gecontroleerd welke andere beelpunten 0 zijn
WA:=l;
IF B<>O THEN WA:=2;
IF C<>O THEN WA:=3;
IF D<>O THEN WA:=4;

}

dan }
tijd}

}

spaart veel IF-THEN statements

een negatieve overgang op deze lijn
{ dit is in feite de procedure VUL_IN, maar
{ geintegreerd in het programma om overhead
{ te besparen

MATCH:=FALSE; TL:=l;
WHILE NOT MATCH AND (TL<=NUMN) DO

IF (ABS(IMAGE[HE]-IMAGE[EDGN[TL,COUNTN[TL]]])<STEP)
AND (EDGN[TL,COUNTN[TL]]>HE-HOLE) THEN

BEGIN
COUNTN[TL] :=COUNTN[TL] +1;
EDGN [TL, COUNTN[TL] :=HE;
MATCH:=TRUE

END
ELSE TL:=TL+1;

IF NOT MATCH THEN
BEGIN

NUMN:=NUMN+1;
COUNTN [NUMN] : =1;
EDGN[NUMN,l] :=HE

END
END; {Einde van het geval dat er maar een negatieve

{ edge op de beeldlijn aanwezig is.

{ de case-statement
CASE WA OF

1: { maar
BEGIN

2: 2 negatieve overgangen op deze lijn
Ook hier is procedure VUL_IN in het hoofdprogramma
geintegreerd: behalve indien er een uitslingering is
Zonder uitslingering worden hier twee beeldpunten
tegelijkertijd ingevuld, zodat EDGN maar een maal

{ doorlopen moet worden.
BEGIN

IF (B-A»=STEP THEN geen uitslingering
BEGIN

MATCH:=FALSE; TL:=l;
MATCH1:=FALSE; MATCH2:=FALSE;
WHILE NOT MATCH AND (TL<=NUMN) DO

BEGIN
IF (ABS{IMAGE[HE]-IMAGE[EDGN[TL,COUNTN[TL]]])<STEP)
AND (EDGN[TL,COUNTN[TL]]>HE-HOLE)
AND NOT MATCH THEN

BEGIN
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COUNTN[TL] :=COUNTN[TL]+l;
EDGN[TL,COUNTN[TL]] :=HE;
MATCH1:=TRUE

END
ELSE
IF (ABS(IMAGE[HE+1]-IMAGE[EDGN[TL,COUNTN[TL]]])<STEP)
AND (EDGN[TL,COUNTN[TL]]>(HE+1)-HOLE)
AND NOT MATCH THEN

BEGIN
COUNTN[TL] :=COUNTN[TL]=l;
EDGN[TL,COUNTN[TL]] :=HE+1;
MATCH2:=TRUE

END;
IF MATCH1 AND MATCH2 THEN MATCH:=TRUE

ELSE TL:=TL+1
END;

IF NOT MATCH THEN
BEGIN

IF NOT MATCH1 THEN
BEGIN

NUMN:=NUMN+1;
COUNTN [NUMN] : =1;
EDGN[NUMN,l] :=HE

END;
IF NOT MATCH2 THEN

BEGIN
NUMN : =NUMN+1 ;
COUNTN[NUMN] :=1;
EDGN[NUMN,l] :=HE+1

END
END

END
ELSE VUL IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE)
{ het geval dat er wel een uitslingering was; dan
{ wordt het tweede beeldpunt gewoon niet ingevuld

END; { einde van het geval, dat er 2 negatieve edges
{ op deze beeldlijn aanwezig waren

3: { 3 negatieve overgangen op een beeldlijn aanwezig
BEGIN

IF (B-A)<STEP THEN {2
e

element is een uitslingering}
BEGIN

VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+2)

END
ELSE

IF (C-B)<STEP THEN {3
e

element is een uitslingering}
BEGIN

VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+1);

END
ELSE {geen uitslingeringen

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+1);
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VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+2)
E~

E~; { einde van het geval, dat er 3 negatieve edges
{ op deze beeldlijn aanwezig waren

4: {4 negatieve overgangen op deze beeldlijn
BEGIN

IF «B-A)<STEP AND «D-C)<STEP) THEN
{ twee uitslingeringen: 2

e
en 4

e
element

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN (EDGN,COUNTN,NUMN, IMAGE,HE+2)

E~

ELSE
IF (B-A)<STEP THEN {2

e
element is uitslingering

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+2);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+3)

E~

ELSE
IF (C-B)<STEP THEN {3

e
element is uitslingering

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+l);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+3)

E~

ELSE
IF (D-C)<STEP THEN {4

e
element is uitslingering

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+l);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+2)

E~

ELSE {geen uitslingeringen

E~

E~; {

BEGIN
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+l);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+2);
VUL_IN(EDGN,COUNTN,NUMN,IMAGE,HE+3)

E~

{ einde geval van 4 negatieve edges op beeldlijn
einde van de case-statement }

nu moeten "ruis-randstukken" uit EDGN verwijderd worden }
Dat zijn randstukken, die te kort zijn om een randstuk }
volgens de definitie te vormen en waar geen elementen }
meer bij kunnen komen, omdat het laatste element meer dan}

{ 2 beeldlijnen terug is ingevuld }
FOR TEL:=l TO NUMN DO

IF (EDGN[TEL,COUNTN[TEL]]<LIN*8-HOLE)
AND (COUNTN[TEL]<7) THEN
{ dit zijn de voorwaarden om een randstuk te verwijderen

BEGIN { het laatste randstuk wordt dan hier overheen
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geschreveni de mogelijkheid bestaat dan nog, dat
het nieuwe randstuk ook te klein is. Die wordt bij

{ de slotcontrole zeker geelimineerd
COUNTN[TEL] :=COUNTN[NUMN]i
FOR K:=l TO COUNTN[NUMN] DO

EDGN[TEL,K] :=EDGN[NUMN,K]i
NUMN:=NUMN-l

END
ENDi {einde van het te doorlopen aantal beeldlijnen

{ dus het einde van het window

nu moet nog eens ruis verwijderd worden, maar nu maar met een
voorwaarde, nml dat de te korte randstukken weg moeten

{ Nu worden er zonder meer geen elementen meer bijgevoegd
TEL:=li
WHILE TEL<=NUMN DO

BEGIN
IF (COUNTN[TEL]<7) THEN

BEGIN
COUNTN[TEL] :=COUNTN[NUMN]i
FOR K:=l TO COUNTN[NUMN] DO

EDGN[TEL,K] :=EDGN[NUMN,K]i
NUMN:=NUMN-li {een randstuk minder
TEL:=TEL-l {er moet voor gezorgd worden, dat het rand

{ stuk dat over het te korte heen wordt
{ geschreven, 66k gecontroleerd wordt

ENDi
TEL:=TEL+l

ENDi {einde while-Ius

{******************************************************************}
{ hier begint het detectie-gedeelte voor positieve edges

BEGIN
NUMP:=Oi
FOR LIN:=START TO STOP DO

IF IMAGE[LIN*8]<>O THEN
BEGIN

HE:=LIN*8i
A:=IMAGE[HE]i
B:=IMAGE[HE+l]i
C:-IMAGE[HE+2]i
D:-=IMAGE[HE+3]i

{ dit zijn hulpvariabelen om het rekenwerk te reduceren
WA:-=li
IF B<>O THEN WA:=2i
IF C<>O THEN WA:=3i
IF D<>O THEN WA:=4i
CASE WA OF

1: { maar een positieve overgang op deze lijn
BEGIN

MATCH:=FALSEi TL:=li
WHILE NOT MATCH AND (TL<=NUMP) DO

IF (ABS(IMAGE[HE]-IMAGE[EDGP[TL,COUNTP[TL]]])<STEP)
AND (EDGP[TL,COUNTP[TL]]>HE-HOLE) THEN
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BEGIN
COUNTP[TL] :=COUNTP[TL]+l;
EDGP [TL,COUNTP [TL] :=HE;
MATCH:=TRUE

END
ELSE TL:=TL+1;

IF NOT MATCH THEN
BEGIN

NUMP : =NUMP+1 ;
COUNTP [NUMP] :=1;
EDGP [NUMP, 1] : =HE

END
END; {einde VOOr gebal 1 positieve overgang

2: { 2 positieve overgangen op deze lijn
BEGIN

IF (B-A»=STEP THEN
BEGIN

MATCH:=FALSE; TL:=l;
MATCH1:=FALSE; MATCH2:=FALSE;
WHILE NOT MATCH AND (TL<=NUMP) DO

BEGIN
IF (ABS(IMAGE[HE]-IMAGE[EDGP[TL,COUNTP[TL]]])<STEP)
AND (EDGP[TL,COUNTP[TL]]>HE-HOLE)
AND NOT MATCH THEN

BEGIN
COUNTP[TL] :=COUNTP[TL]+l;
EDGP[TL,COUNTP[TL]] :=HE;
MATCH1:=TRUE

END
ELSE
IF (ABS(IMAGE[HE+1]-IMAGE[EDGP[TL,COUNTP[TL]]])<STEP)
AND (EDGP[TL,COUNTP[TL]]>(HE+1)-HOLE)
AND NOT MATCH THEN

BEGIN
COUNTP[TL] :=COUNTP[TL]=l;
EDGP[TL,COUNTP[TL]] :=HE+1;
MATCH2:=TRUE

END;
IF MATCH1 AND MATCH2 THEN MATCH:=TRUE

ELSE TL:=TL+1
END;

IF NOT MATCH THEN
BEGIN

IF NOT MATCH1 THEN
BEGIN

NUMP:=NUMP+1;
COUNTP [NUMP] : =1;
EDGP [NUMP, 1] : =HE

END;
IF NOT MATCH2 THEN

BEGIN
NUMP : =NUMP+1;
COUNTP [NUMP] : =1;
EDGP[NUMP,1] :=HE+1
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E~

E~

E~

ELSE VUL IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)
E~i { einde van geval 2 positieve overgangen

3: {3 positieve overgangen op deze beeldlijn
BEGIN

IF (B-A)<STEP THEN
BEGIN

VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)

E~

ELSE
IF (C-B)<STEP THEN

BEGIN
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+l)i

E~

ELSE
BEGIN

VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+l)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)

E~

ENDi { einde van geval 3 positieve overgangen

4: {4 positieve overgangen op deze beeldlijn
BEGIN

IF «B-A)<STEP ~ «D-C)<STEP) THEN
BEGIN

VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)

E~

ELSE
IF (B-A)<STEP THEN

BEGIN
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+3)

E~

ELSE
IF (C-B)<STEP THEN

BEGIN
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+l)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+3)

E~

ELSE
IF (D-C)<STEP THEN

BEGIN
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+l)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)

E~



E~

E~: {

ELSE
BEGIN

VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE):
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+l):
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+2)i
VUL_IN(EDGP,COUNTP,NUMP,IMAGE,HE+3)

E~

{ einde van geval 4 positieve overgangen
einde van de case-statement }

FOR TEL:=l TO NUMP DO {verwijdering ruis
IF (EDGP[TEL,COUNTP[TEL]]<LIN*S-HOLE)
AND (COUNTP[TEL]<7) THEN

BEGIN
COUNTP[TEL] :=COUNTP[NUMP]i
FOR K:=l TO COUNTP[NUMP] DO

EDGP[TEL,K] :=EDGP[NUMP,K]i
NUMP:=NUMP-l

E~

E~i

TEL:=l:
WHILE TEL<=NUMP DO {slot verwijdering ruis

BEGIN
IF (COUNTP[TEL]<7) THEN

BEGIN
COUNTP[TEL] :=COUNTP[NUMP]:
FOR K:=l TO COUNTP[NUMP] DO

EDGP[TEL,K] :=EDGP[NUMP,K]:
NUMP:=NUMP-li
TEL:=TEL-l

E~:

TEL:=TEL-l
E~i {einde while loop }

{******************************************************************}
{******************************************************************}

Hier begint het recognition block.

DIST:=Oi {initialisatie
WWP:=Oi WWN:=Oi WPP:=Oi WPN:=O:
WIRE:=FALSEi
T2:=1; T3:=1;

{ Eerst de vertikaal rechte negatieve randstukken opsporen.
FOR Tl:=l TO NUMN DO

BEGIN
RIGHT:=TRUE;
TEL:=2;
WHILE RIGHT AND (TEL<-COUNTN[Tl]) DO

BEGIN
IF ABS(IMAGE[EDGN[Tl,TEL]]-IMAGE[EDGN[Tl,1]]>9
{ Dit is de voorwaarde, waaraan een vertikaal recht
{ segment moet voldoen: ieder element mag hooguit 9
{ pixels van het eerste element verwijderd zijn.
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lasdraad herkend
Weld Wire Positive invul1en
Weld Wire Negative invullen

THEN RIGHT:=FALSE;
( Er wordt gestopt met deze lus zodra een element in het
{ segment gevonden wordt, dat niet past.
TEL:=TEL+1

END;
IF RIGHT THEN

BEGIN
( vertikaal rechte negatieve segmenten invullen in RN
RN[T2] :=T1;
T2:=T2+1

END
END;

{ nu vertikaal rechte positieve segmenten opsporen
FOR T1:=1 TO NUMP DO

BEGIN
RIGHT:=TRUE;
TEL:=2;
WHILE RIGHT AND (TEL<=COUNTP[T1]) DO

BEGIN
IF ABS(IMAGE[EDGP(T1,TEL]]-IMAGE[EDGP[T1,l]]»9
THEN RIGHT:=FALSE;
TEL:=TEL+1

END;
IF RIGHT THEN

BEGIN
RP[T3] :=T1;
T3:=T3+1

END
END;

indien er maar 1 positieve en 1 negatieve rechte segment
ontdekt zijn, dan zijn dat de lasdraadranden

dat is het geval als de tellers T2 en T3 gelijk aan 2 zijn
bijkomende voorwaarde is dat de segmenten dicht bij elkaar

( moeten liggen
IF (T2=2) AND (T3=2) AND
(ABS(EDGN[RN[l],COUNTN[RN[l]))-EDGP[RP[1),COUNTP[RP[lJ)))<40)

THEN
BEGIN

WIRE:=TRUE;
wwp:eRP [1);

WWN: eRN (1)

END;

IF (T2=1) OR (T2=1) THEN ERR:=l;
{ Als de lasdraadranden niet herkend z~Jn, moet door het BASIC
{ hoogdprogramma een nieuwe meting gestart worden.
IF ERR=l THEN GOTO 1;
{ Tevens wordt uit het programma gesprongen

{ Nu volgt een lus om de lasdraad te herkennen als er meerdere
{ vertikaal rechte segmenten gedetecteerd zijn.
{ T2 is het aantal negatieve rechte segmenten plus 1
{ T3 is het aantal positieve rechte segmenten plus 1
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Tl:=li
WHILE NOT WIRE AND (Tl<T2) DO

BEGIN
T4:=li
WHILE NOT WIRE AND (T4<T3) DO

BEGIN
IF (ABS(EDGN[RN[Tl],COUNTN[Tl]]-EDGP[RP[T4],COUNTP[T4]]<40)
AND (ABS(IMAGE[EDGN[RN[T~],l]]-IMAGE[EDG] [RP[T4],1]])<30)
THEN

{ De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, willen
{ 2 rechte segmenten de lasdraad vormen, zijn: }
{ - onderuiteinden segmenten op ongeveer gelijke hoogte}
{ - afstand tussen segmenten kleiner dan 30 pixels. }
BEGIN

WIRE:=TRUEi
WWP:=RP[T4]i
WWN:=RN[Tl]

E~;

T4:=T4+1
E~;

Tl:=Tl+l
E~;

Nu de lasbadcontouren herkennen die van belang zijn voor het
geometry extraction blocki dat zijn de onderste lasbadranden.
Die zijn al gevonden, indien er in totaal 2 positieve en 2
negatieve randstukken gedetecteerd zijn en de lasdraadranden

{ zijn al herkend.
IF NUMN=2 THEN
{ meest voorkomende geval: 2 negatieve edges: lasdraad en lasbad

IF WWN=l THEN WPN:=2
ELSE WPN:=l;

IF NUMP=2 THEN
IF WWP=l THEN WPP:=2

ELSE WPP:=li
IF (NUMN>2) AND (WWN>O) THEN
{ De richting van de negatieve randen onderzoeken als er meerdere}
{ lasbadranden gedetecteerd zijn door het preprocessing block.
{ De richting moet van rechts boven naar links onder zijn.
{ Indien een randstuk met dezelfde richting lager ligt dan een }
{ al herkend randstuk, dan wordt dat randstuk het nieuwe herkende}
{ onderste randstuk. }

FOR Tl:=l TO NUMN DO
IF Tl<>WWN THEN

BEGIN
IF (IMAGE[EDGN[Tl,1]]>IMAGE[EDGN[Tl,COUNTN[Tl]]+9)
AND (WPN=O) THEN WPN:=Tl
ELSE

IF (WPN<>O) THEN
IF (IMAGE[EDGN[Tl,1]]>IMAGE[EDGN[Tl,COUNTN[Tl]]+9)
AND (EDGN[Tl,l]>EDGN[WPN,l])
THEN WPN:=Tl

E~i

{ Nu de positieve onderste lasbadranden herkennen aan richting
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het }
randstuk}

}

IF (NUMP>2) AND (WWP>O) THEN
FOR T1:=1 TO NUMP DO

IF T1<>WWP THEN
BEGIN

IF (IMAGE[EDGP[T1,1]]<IMAGE[EDGP[T1,COUNTP[T1]]]-9)
AND (WPP=O) THEN WPP:=T1
ELSE

IF (WPP<>O) THEN
IF (IMAGE[EDGP[T1,1]]<IMAGE[EDGP[T1,COUNTP[T1]]]-9)
AND (EDGP[T1,1]>EDGP[WPP,1])
THEN WPP:=T1

E~i

IF (WWN=O) OR (WWP=O) THEN ERR:=li
{ Indien een van de lasbadranden niet herkend is, wordt de
{ error-variabele 1 gemaakt, zodat het BASIC-hoofdprogramma
{ onrniddelijk een nieuwe meting start.
IF ERR=l THEN GOTO 1i
{ Tevens wordt uit het programma gesprongen.

l******************************************************************}
l******************************************************************}

Hier begint het geometry extraction block.
Als eerste wordt het midden van de lasdraad bepaald, d.w.z. de
cobrdinaat van de vertikale as door de lasdraad.

{ Xl en X2 worden uiteindelijk de gemiddelde horizontale cobrdi
{ naten van de twee lasdraadranden
X1:=Oi X2:=Oi
FOR 1:=1 TO COUNTN[WWN] DO

X1:=X1+IMAGE[EDGN[WWN,I]]i
FOR 1:=1 TO COUNTP[WWP] DO

X2:=X2+IMAGE[EDGP[WWP,I]]i
X1:=X1!COUNTN[WWN]i
X2:=X2!COUNTP[WWP]i
MID:=ROUND((X1+X2)!2)i
{ MID is nu de horizontale cobrdinaat van de lasdraadas

I:=li J:=li K:=li
Eerst worden de lijnen opgezocht, waar beide lasbadranden een
overgang op hebben staan.
Daarna worden in matrix INFO de volgende waarden opgeslagen:

INFO[l,*] lijnnummer waar twee soorten overgangen op staan
INFO[2,*] - indices van EDGN, die bij die lijnen horen

{ INFO[3,*] = indices van EDGP, die bij die lijnen horen
WHILE (I<COUNTN[WPN]) AND (J<COUNTP[WPP]) DO

BEGIN
{ Er wordt vooraan in beide herkende randstukken van
{ lasbad gestart. I is een teller voor het negatieve
{ en J is een teller voor hat positieve randstuk
WHILE (EDGN[WPN,I] DIV 8 < EDGP[WPP,J] DIV 8)

AND (1< COUNTN[WPN]) DO I:=I+1i
WHILE (EDGN[WPN,I] DIV 8 > EDGP[WPP,J] DIV 8)

AND (J< COUNTP[WPP]) DO J:=J+1i
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IF (EDGN[WPN,I] DIV 8 = EDGP[WPP,J] DIV 8) THEN
{ Indien de tellers I en J nu overgangen aanwijzen, die op
{ dezelfde beeldlijn staan, dan invullen in INFO
BEGIN

INFO[l,K] :=(EDGN[WPN,I] DIV 8);
INFO[2,K] :=I;
INFO[3,K] :=J;
K:=K+1;
I:=I+1;
J:=J+1

E~

E~;

{ Nu volgt het gedeelte waar de k-waarden bepaald worden.
{ Er moeten hier rninstens 5 lijnen tussen 2 INFO-lijnen, die
{ gebruikt worden voor k-waarde bepaling, aanwezig zijn, anders
{ heeft men te grote kans op afwijkende k-waarden
L:=l; RELEV:=TRUE;
IF K>2 THEN

FOR I:=l TO K-2 DO
FOR J:=I+1 TO K-1 DO

IF INFO[l,J] > INFO[1,I]+5 THEN
BEGIN

{ Eerst de 4 afstanden tot de lasdraadas bepalen.
A1:= MID-lMAGE[EDGP[WPP,INFO[3,I]]];
A2:= lMAGE[EDGN[WPN,INFO[2,I]]]-MID;
B1:= MID-lMAGE[EDGP[WPP,INFO[3,J]]];
B2:= lMAGE[EDGN[WPN,INFO[2,J]]]-MID;
HULP2:=A1+A2-B1-B2;
{ Onderzoek of de inforrnatie relevant is.
IF (A1<=B1) OR (A2<=B2) THEN RELEV:=FALSE

ELSE RELEV:=TRUE;
IF RELEV THEN

BEGIN
HULP2:=(A1*B2-A2*B1)/HULP2;
{ k-waarde bepaald, dan invullen in array KF
KF[L] :=ROUND(HULP2);
L:=L+1

E~

E~;

Nu kan men verschillende vervolgoperatie uitvoeren.
Hier is een eenvoudige middeling van alle opgeslagen k-waarden

{ ge~plementeerd

K:=O;
FOR I:=l TO L-1 DO K:=K+KF[I];
IF L-1>O THEN DIST:= ROUND(K/(L-1)) ELSE ERR:=l;
{ de uiteindelijke afwijking van het midden van de lasdraad
IF ERR=l THEN GOTO 1;
{ Bij een fout wordt uit het programma gesprongen, zodat zo snel
{ mogelijk een nieuwe meting gestart kan worden door het BASIC
{ hoofdprogramma
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1******************************************************************}
{******************************************************************}

Hier begint het converting block, d.w.z. de gemeten afstand van }
het snijpunt tot de lasdraadas wordt omgezet in een reele afstand}
waarover de lastoorts verplaatst moet worden. }
In eerste instantie is dat een lineaire relatie, met de afstand }
positief indien de lastoorts naar rechts moet (camera perspec- }
tief) }
DIST:=DIST*RELi

1: label, waar naar toe gesprongen wordt, indien ergens in de
procedure een fout opgetreden is

E~i

END. { einde module }
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BIJLAGE D: demonstratieprogramma DEM01

10 PROGRAMMA "DEM01" LEEST EEN FILE IN MET ALS MOGELIJKE
20 BEWERKINGEN: - AANROEPEN VAN EEN PASCAL CSUB
30 - GRAFISCHE HARDCOPY VAN DE FILE
40 - FILE GRAFISCH WEERGEVEN OP MONITOR
50 CONTROL 9,3i300
60 CONTROL 9,4i7 ! PRINTER COMMANDO'S
70 PRINTER IS 1
80 INPUT "VOER DE TE LEZEN FILENAAM IN",N$
90 ASSIGN @Path1 TO N$
100 TRANSFER @Path1 TO @Inrami COUNT 4608, WAIT
110 ! file wordt naar buffer inram uitgelezen
120 PRINT "KIES EEN VAN DE VOLGENDE OPTIES:"
130 PRINT" 1 BEWERKING IN PASCAL UITVOEREN"
140 PRINT" 2 SCREEN DUMP VAN DE FILE"
150 PRINT" 3 HARDCOPY VAN DE FILE"
160 INPUT D$
170 PRINT CHR$(12) ! CLEAR SCREEN
180 INTEGER Image(2303) BUFFER
190 ! het beeld is een named buffer, beginnend met index 0 en
200 ! eindigend met index 2303
210 ASSIGN @Inram TO BUFFER Image(*)
220 IF D$="2" THEN GOTO 430
230 IF C$="3" THEN GOTO 430
240 PRINT "1 PREPROCESSING"
250 PRINT "2 LASDRAAD DETECTIE"
260 PRINT "3 LASBAD RANDEN DETECT IE"
270 PRINT "4 GEOMETRY EXTRACTION"
280 INPUT F$
290 IF F$="2" THEN GOTO 360
300 IF F$="3" THEN GOTO 380
310 IF F$="4" THEN GOTO 400
320 LOAD SUB ALL FROM "CALC1"
330 ! een (compiled) subprogramma in het werkgeheugen laden
340 CALL Calc1(Image(*»
350 ! hier wordt het subprogramma aangeroepen met z'n parameter
360 LOADSUB ALL FROM "CALC2"
370 CALL Calc2(Image(*»
380 LOADSUB ALL FROM "CALC3"
390 CALL Calc3(Image(*»
400 LOADSUB ALL FROM "CALC4"
410 CALL Calc4(Image(*»
420 ! nu begint het grafische gedeelte
430 ALPHA OFF
440 GINIT
450 GRAPHICS ON
460 GCLEAR
470 WINDOW 0,604,0,287
480 FRAME
490 INTEGER Pp,Q
500 FOR Pp=O TO 287
510 FOR Q=O TO 7
520 MOVE Image(8*Pp+Q),288-Pp
530 PLOT lmage(8*Pp+Q),288-Pp
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540 NEXT Q
550 NEXT Pp
560 GOTO 620
570 IF D$="2" THEN GOTO 620
580 IF D$="l" THEN GOTO 620
590 DUMP DEVICE IS 701,EXPANDED
600 ! HP-think jet printer, hiermee wordt een hardcopy gemaakt
610 DUMP GRAPHICS
620 INPUT "DOORGAAN? (Y/N)".L$
630 GRAPHICS OFF
640 ALPHA ON
650 IF L$="Y" THEN GOTO 120
660 IF E$<>"Y" THEN GOTO 740
670 INTEGER K
680 PRINTER IS 9
690 FOR K=100 TO 287
700 PRINT K,Image(8*K),Image(8*K+l),Image(8*K+2),Image(8*K+3)
710 PRINT K,Image(8*K+4),Image(8*K+5),Image(8*K+6),Image(8*K+7)
720 PRINT CHR$(10)
730 NEXT K
740 END
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dernonstratieprogramma DEM02

10 ! programma "DEM02" leest beeld in en geeft dat
20 ! beeld grafisch weer op het scherrn
30 INTEGER CMP,Periph_status
40 INTEGER lMAGE(2303) BUFFER
50 ASSIGN @Gpio TO 8;WORD
60 ASSIGN @Inrarn to BUFFER lMAGE(*)
70 RESET 8
80 CONTROL 8,2;0
90 Wacht: STATUS 8,5;Periph_status
100 Crnp=BIT(Periph_status,O)
110 IF Crop THEN GOTO Wacht
120 ! einde van wachten op rastersync
130 TRANSFER @Gpio TO @Inrarn;COUNT 4608,WAIT
140 WAIT FOR EOT @Gpio
150 ! wachten op einde transrnissie
160 CONTROL 8,2;1
170 CALL Calc2(Irnage(*))
180 ALPHA OFF
190 GINIT
200 GRAPHICS ON
210 GCLEAR
220 WINDOW 0,604,0,287
230 FRAME
240 MOVE 50,270
250 CSIZE 4,.5
260 LABEL "VOLGEND BEELD (J/N)?"
270 INTEGER I,J
280 FOR 1=0 TO 287
290 FOR J=l TO 8
300 MOVE Image(8*I+J),288-1
310 PLOT lmage(8*I+J),288-1
320 NEXT J
330 NEXT I
340 INPUT N$
350 GRAPHICS OFF
360 ALPHA ON
370 IF N$="J" THEN GOTO 70
380 END
390 CSUB Calc2(INTEGER Image(*))
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BIJLAGE E: backplanes

backplane 1: oude backplane
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backplane 2: nieuwe backplane
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BIJLAGE G: print layouts

• bp2 den Hartog 1't-'t-1988 •J
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BIJLAGE H: flow charts

HOOFDPROCRAMMA
C5UB routine

varia bele DI5T

BECIN

C5UB
(pucal

aubroutine)

.turing

la.paraater.

INPUT:

array IMACE

preproceuing
block

recognition
block

geoaetry
extraction

block

clauitier
block

OUTPUT:

90 flow chan 1



PREPROCESSING BLOCK negatie! deel en pOlitie! d•• l

LIN::START LIN::START

invullen in
EDGN

verwijder
ruil uit

EDGN

LIN::LIN+l

verwijder
ruil uit

EDGN

y

invullen ill
EDGP

verwijder
ruil uit

EDGP

LIN::LIN+l

verwijder
ruil uit

EDGP

91

y

flow chart 2



PROCEDURE VUL_IN (alleen voor negatieve edgel)

MATCK:=FALSE
TL:=l

I· N

all laatlte
eleaent

invullen

MATCK: =TRUE

NUMN:"'NUMN+l

EDCN[NUMN,l]
wordt nieuwe

index

END

Ii
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flow chan 3



RECOCNITION BLOCK laldraadherkenninglgedeelte

T1 :"1 T:l:=l
en T3:=1

U:=T1+1

invulln en

T:l:=T:l+1

N

T1:=1

U:=T1+1

1nvullen en

T3:"T3+1
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flow chan 4



RECOGNITION BLOCK laedraadherkennlngegedeelte 2

T1:=T1+1

T1:"'1

T4:=1

If

WWlf en WWP
invlIllen

END

WWN en WWP
lnvullen en
WIRE:=TRUE If

T

T4:=T4+1

Ii
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RECOCNITION BLOCK lalbadherkenninglgedeelte

T1:=1

T1:=T1+1

95

WPII
invullen

WPP
invullen

WPII
invullen



RECOCNITION BLOCK lalbadherkenn1nglgedeelte 2

T1:=1

T1:=T1+1

• WWP
invullen

II

II

y

EIID
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CEOMETRY EXTRACTION BLOCK

J:=J+1

Y

Y

initialiaa tie
en bepalen
la.draada.

invullen in
array INFO

N

N

I: =1

97 flow chan 5



GEOMETRY EXTRACTION BLOCK ~

I: =1+1

II

II

J:"J+1

IF[L)
bepalen

I: =1

DIST:=DIST
+ IF[ I]

DIST: "'DIST /I

END

98

N

N

1:=1+1

J:=J+1



DEMONSIRATIE PROGRAMMA (in BASIC)

H

hardcopy

CALC4

Inri.che
veerlave

y

y

CALCl

CALC:3

CALC3

•

EIID

y

print
coordinaten
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flow chart 6



BIJLAGE I: lasbadbeelden
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