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van der Giessen, E.J.P.; Real-time randbenadering in beelden van lasbaden.
Afstudeerverslag, vakgroop ER, Faculteit Elektrotechniek,
Technische Universiteit Eindhoven, mei 1991.

Voor een optimale laskwaliteit in een variabele omgeving moot een lasrobot
voortdurend bijgestuurd worden. In dit onderzook wordt hiervoor een camera
beeld van het lasbad als meetgegeven gebruikt. Aan de hand van dit camera
beeld moot de lasbadvorm meerdere malen per seconde bepaald worden.
Om ruis en storingen in het beeld te onderdrukken wordt de lasbadrand door
tweedegraads- en vierdegraadspolynomen benaderd. De gekozen methode
bepaalt de gradientpieken in de beeldlijnen en benadert het door deze pieken
opgespannen beeldpatroon vervolgens met polynomen. Om dit te bereiken is een
op de contrastmethode gebaseerd gradientalgoritme ontworpen en is een
polynoomextractie-algoritme op basis van de Hough Transformatie ontwikkeld.

van der Giessen, E.J.P.; Real-time edge approximation in weld pool images.
[Dutch]
Master thesis, Measurement and Control Section (ER), Department of Electrical
Engineering, Eindhoven University of Technology, May 1991.

Optimization of the welding process of a welding robot requires real time robot
control. Camera images of the welding pool are used as input for the control
system. The images need to be acquired and processed several times per second
in order to achieve accurate control of the robot.
In order to reduce noise and disturbances the shapes of the welding-pool edges
are approximated by second and forth order polynomials. The selected method
detects edge points by searching for gradient peaks in the image lines. The pat
tern formed by these edge points is then approximated by polynomials. To
realize this process a contrast based edge detection algorithm has been designed,
as well as a polynomial extraction algorithm based on the Hough Transform.
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1 Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt bij de vakgroop Meten en Regelen

van de Faculteit der Elektrotechniek onderzook gedaan naar flexibele productieauto
matisering. Dit gebeurt in het kader van het FALC project dat in samenwerkings

verband tussen bovengenoemde faculteit, DAF, Philips, ITP en de vakgroep

Produktietechnologie en Produktieautomatisering van de Faculteit der Werktuig

bouwkunde wordt uitgevoord.

Ret in dit verslag beschreven onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van het

Vulcanus project, dat een deelonderzook van het FALC project is. In het Vulcanus

project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om tijdens een MIG-Iasproces,

uitgevoerd door een lasrobot, een uitspraak te doen over de kwaliteit van de

geproduceerde lasverbinding. Dit moot gebeuren door middel van lasbadobservatie
met behulp van een lasbadsensor. Ret resultaat hiervan kan, indien het onderzook

tot een positief resultaat voert, gebruikt worden om een regelaar te ontwikkelen die

voor een optimale kwaliteit van de lasverbinding zorgt. In dit onderzoek wordt de

hypothese onderzocht dat de geometrische vorm van het lasbad veel informatie

bevat over het lasproces en daardoor over de kwaliteit van de geproduceerde

lasverbinding.

1. 1 De lasbadsensor
Om de lasbadobservatie uit te voeren is gebruik gemaakt van een CCD-camera die,
gemonteerd op de lastoorts, gericht is op de vlamboog en het lasbad. Rierbij zijn

voor de camera een beschermglas, tegen lasspatten en rook, en een optisch filter, ter

reductie van de stralingsintensiteit, geplaatst. Ret geheel van camera en toorts
wordt door een robot, of een lasautomaat, over het werkstuk bewogen (zie Fig.I).

Om na te gaan wat het verband is tussen de lasbadgeometrie en de laskwaliteit is

het lasproces voor staande hoeklassen geobserveerd bij meerdere lasseries. Voor

iedere serie werd een andere instelling van de lasparameters lasspanning,

voortloopsnelheid, draadtoevoersnelheid en vooropening gekozen. De overige

parameters werden zo constant mogelijk gehouden. De verkregen beelden (zie
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bijlage) zijn in digitale vorm opgeslagen en worden met behulp van een beeldverwer

kingssysteem verwerkt.

Robot
'.l

Fig.1 De lasrobot met lassensor.

1.2 Vormextractie uit de sensorgegevens

Tijdens het begin van het Vulcanus project is onderzoek gedaan naar geschikte

methodieken om de lasbadrand uit de gedigitaliseerde sensorbeelden te bepalen. Het

ontwikkelde proces bestaat uit drie beeldverwerkingsstappen:

1) De bepaling van kandidaatrandpunten aan de hand van intensiteitsgradienten

in het lasbadbeeld (Edge detection).
2) De selectie van de echte randpunten uit de kandidaatrandpunten (Tracing).
3) De bepaling van de polynomische benadering van de rand uit de randpunten

met behulp van de kleinstekwadraten-methode (Approximation).

In het Vulcanusonderzoek worden de zijkanten van het lasbad door 2e·graads

polynomen benaderd. De onderkant van het lasbad wordt door een 4e·graads

polynoom benaderd. Voor de benadering van de lasdraadrand worden twee rechte

lijnen bepaald. In Fig.2 zijn deze benaderingen geillustreerd.
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Fig.2 De te bepalen benaderingen voor de
lasbadvorm.

De tracering van de randpunten blijkt met eenvoudig te zijn. De gekozen oplossing

gaat uit van de stelling dat de randen in opeenvolgende plaatjes slechts weinig in

vorm verschillen. Het algoritme evalueert daarom alleen kandidaatpunten in een

beperkte omgeving van de rand uit het voorgaande plaatje. Een hierop gebaseerd

algoritme blijkt geed te voldoen voor de lasbadplaatjes, maar is niet geschikt voor

het eerste lasbadbeeld van het lasproces.

Het in dit onderzoeksproject gebruikte beeldverwerkingssysteem bestaat uit een

SUN 3/140 workstation dat gekoppeld is aan een Imaging Technology series 151

image processor. Het streven van het Vulcanus project is om iedere lOOms een

meetgegeven beschikbaar te hebben.
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1.3 De doelstelling van dit onderzoek

Omdat de bestaande randvolgmethode niet gebruikt kan worden voor het iniWHe

plaatje moot hiervoor een andere oplossing gezocht worden. De doelstelling van dit

onderzook is de automatische bepaling van een benadering van de rand in het eerste

lasbadbeeld van een lasproces. De gevonden rand wordt dan gebruikt om het

bestaande randvolgalgoritme op te starten.

Om deze doolstelling te realiseren is het onderzook in twee delen opgesplitst:

• verbetering van het bestaande randdetectie-proces. Er is een variant op basis van

het contrastprincipe ontwikkeld waar betere resultaten mee worden bereikt. Dit

is beschreven in hoofdstuk 2.

• de ontwikkeling van een polynoomextractie-algoritme. De gekozen methode voor

de polynoomextractie maakt gebruik van Hough Transformatie. Beeldverwer

kingsstap 2 en 3 worden daarbij gelijktijdig uitgevoerd. In hoofdstuk 3 wordt dit
onderzook beschreven.



9

2 Randpuntdetectie

De taakstelling van dit afstudeerproject bestaat uit het automatisch extraheren van

de lasbadvorm uit een infrarood beeld van het lasbad. Daarbij worden delen van de
lasbadrand benaderd door polynomen. Met het resultaat moeten de initiele

parameterwaarden van het recursieve Van Dommelen algoritme1 worden bepaald.

Het bepalen van deze parameterwaarden gebeurt momenteel met de hand. De
lasbadbeelden worden daarbij ingelezen vanaf harddisk. Het Van Dommelen

algoritme. dat gebruikt wordt voor real-time randvolging, is gelmplementeerd in het

programma Analyse.

In het Vulcanus onderzook worden de lasbadbeelden op lijnbasis bewerkt. Door voor

iedere beeldlijn de gradienten te evalueren kunnen per beeldlijn kandidaatrandpun

ten gegenereerd worden. De keuze voor gradientbepaling op lijnbasis is gemaakt
omdat deze methode eenvoudig op de image processor is te implementeren. Een

nadeel is dat, afhankelijk van de beeldrotatie, aIleen verticale of horizontale

gradienten bepaald kunnen worden.

Voordat een geschikte methodiek gekozen kan worden voor het gezochte polynoom
extractie-algoritme moot de kwaliteit van de invoer bekend zijn. De randpuntdetec

tie en de polynoomextractie kunnen namelijk niet volledig onafhankelijk van elkaar

gezien worden. Daarnaast zuBen de prestaties van het randvolgalgoritme niet
onafhankelijk van de initiele randbenadering zijn.

Om een indruk van de problematiek te krijgen is daarom het functioneren van het
programma Analyse nader geevalueerd. Hierbij is op het volgende gelet:

• De kwaliteit van de uitvoer van het edgedetection-algoritme

• De relatie tussen de initiele randbenadering en het functioneren van het randvol-
galgoritme

Aan de hand van de evaluatieresultaten zijn eisen voor het randpunt-algoritme
opgesteld. Vervolgens is bekeken welke filtermethoden geschikte zijn voor

randpuntbepaling. Van deze methoden is de contrastgradient nader onderzocht.
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2. 1 Evaluatie van de reeds ontwikkelde algoritmen

Het bestaande randpuntdetectie-algoritme maakt gebruik van drempeling om de
gradientpieken in de afgeleide van de beeldlijnintensiteit te vinden2

• Gradientpie
ken ten gevolge van de vlamboog worden beperkt door gebruik te maken van een
nieUineaire lookup table. Het randvolgalgoritme tracht de randpunten uit deze
kandidaatrandpunten te selecteren en bepaalt vervolgens een polynomische
benadering volgens het Least Squares principe.

Om inzicht te krijgen in het functioneren van dit randbenadering-proces zijn
verschillende beeldseries van lasprocessen visueel geevalueerd. De resultaten waren

als voIgt:
• Het randpuntdetectie-algoritme levert voor sommige series overdadig veel

kandidaatpunten op (ruis), terwijl bij andere series vrijwel geen kandidaatpunten
gevonden worden. De reden hiervoor is waarschijnlijk gelegen in de wisselende

intensiteit van de beelden. De parameters voor het randdetectie-algoritme zijn
namelijk vast gekozen terwijl hun werking van de beeldintensiteit afhankelijk is.

Voorbeelden van deze parameters zijn de drempelwaarden voor de intensi

teitscompressie en de gradientpiek-detectie.

• In 'moeilijke' beelden worden weinig kandidaat
punten gevonden in het voorste deel van het las
bad. Dit is het gevolg van de toegepaste 'horizon
tale' gradient bepaling. Deze is namelijk niet ge

voelig voor de verticale gradientcomponenten aan
de voorzijde van het lasbad. Ter illustratie is in
Fig.5 de horizontale gradient weergegeven van
het ruimtelijk weergegeven intensiteitsplaatje
van Fig.4. Het gebruikte lasbadbeeld is een van

de beste beelden. Een gebrekkige randpuntde- Fig.3 Fout in rand
tectie kan tot grote fouten in het approximatie-
polynoom leiden, zoals is geillustreerd in Fig.3.

Dit komt mede doordat de randpunten aan de voorzijde van het lasbad een grote
invloed hebben op de kromming van het uiteindelijke polynoom.
In het programma Analyse wordt dit probleem tijdens het randpuntextractie
proces versterkt. In deze beeldverwerkingsstap worden de kandidaatrandpunten
geaggregeerd tot min of meer aaneensluitende randstukjes, waarna alleen die

randstukjes worden geselecteerd die uit voldoende punten bestaan. De voorste
randpunten hebben door de horizontale gradientbepaling minder kans op

buurpunten en dus een grotere kans om verworpen te worden, waardoor zij hun



Evaluatie bestaande algoritmen 11

invloed op de bepaling van de kromming kwijtraken.

Voor sommige beelden leidt deze beperkte herkenning van de rand tot een
polynoomkromming die tegengesteld is aan de kromming van de visueel bepaalde

rand!
• De prestatie van het recursieve algoritme van Van Dommelen blijkt sterk

afhankelijk te zijn van de beginwaarden van de parameters. In het algemeen
zullen, in geval van initialisatie met de hand, meerdere pogingen nodig zijn voor

een good resultaat. Dit wijst erop dat er hoge eisen aan het gezochte randbenade

rings-algoritme moeten worden gesteld. Een slechte keuze van de initii:He
parameters betekent immers dat het aantal beschouwde goode punten kleiner zal

zijn, en daarmee de fout in de gevonden rand groter. Omdat deze foute rand in
het daarop volgende beeld wordt gebruikt om randpunten te selecteren is het

mogelijk dat de fout gaat accumuleren.

• Ook na het aanpassen van de randdetektie-parameters aan het onderzochte
plaatje kunnen er nog veel verkeerde kandidaatpunten gevonden worden.

• De gezochte rand blijkt voor het merendeel opgespannen te worden door de meest
naar buiten gelegen kandidaatrandpunten.

Het functioneren van een algoritme is afhankelijk van de kwaliteit van de
aangeboden gegevens. Gezien de hoge eisen die aan de initele randbenadering

worden gesteld is daarom onderzocht ofhet randpunt-detectie proces verbeterd kan
worden. Het is daarbij belangrijk om ruis ten gevolge van de vlamboog te
verminderen, en tegelijkertijd meer randpunten aan de voor- en achterkant van het

lasbad te vinden.

Uitgangspunt hierbij is de gedachte dat in een beeldserie tijdens de randbenadering
in het initiele beeld de kwaliteit van de randbenadering belangrijker is dan de

rekensnelheid.
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Fig.4 Intensiteit 1_OOOa03.img

Fig.5Gradient 1_OOOa03.img

Fig.6 Contrastgradient 1_OOOa03.img
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2.2 Filtermethodieken

De literatuur is rijk aan filtermethoden ten behoeve van randbepaling. Deze

filtermethoden zijn onder te verdelen in lineaire en met lineaire methoden. Van

beide categorieen zijn enkele filtertechnieken in beschouwing genomen. In het

algemeen geldt dat deze filtertechnieken zowel voor image enhancement als voor

directe randdetektie kunnen worden toegepast.

2.2.1 Het lasbadmodel en de gradienlmethode

Vervuurt veronderstelt dat de spatiEHe intensiteitsfunctie van de rand in de

lasbadplaatjes mathematisch voorgesteld kan worden als de convolutie van een

stapfuntie en een Gauss-functie:

•
I(x) - fg(X-'t)J{T)dT-.

• _ (.¥_T)2

- fke 20
2

u(T)dT-.

-.

(1)

,,2

Waarbij ke 20
2

het gaussische proces beschrijft, lex) de intensiteit van de rand
als funetie van de plaats (x) voorstelt, en u('t) een stapfunctie is. Vervuurt heeft
uit de analyse van vele intesiteitsfuncties vastgesteld dat voor een optimale
benadering de waarde van 0' varieert van 0'=1,5 tot 0'=4 pixels. Een beeldlijn van
een lasbadbeeld heeft, uitgaande van dit model voor de lasbadranden, de in Fig.7
geschetste intensiteitsverdeling.

, til'
Gaussvormige intensiteits
overgang (rand)

I
t.x

Smeltend
oxide

l

Fig.7 Model van een beeldlijn uit een lasbadbeeld.
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De vergelijking van het model met beeldlijnen uit diverse beelden leert dat dit model

slechts een grove benadering vormt voor de randen in het lasbad. De intensiteits

functie van de rand blijkt van beeld tot beeld te verschillen. Een betere benadering

van het lasbad zou gevonden kunnen worden door de enkele stapfunctie te ver

vangen door een sommatie van stapfuncties. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken

aan een stapvormige benadering voor het gesmolten metaal en een stapvormige

benadering van de vlamboogintensiteit. Voor de analyse van filtermethoden wordt

het enkelvoudige convolutiemodel echter als voldoende relevant verondersteld.

De plaats van de lasbadrand kan bepaald worden door het maximum van de eerste

afgeleide te bepalen:

;s .£.. ;s2

:r<l)(x) - ~{kJ£ - 20
2dP} - k£ - 20

2

-. (2)

- x - 0

2.2.2

Om de ruisgevoeligheid van het filter te verlagen wordt in het Vervuurtalgoritme

de tweede afgeleide alleen bepaald voor die waarden van x waar de eerste afgeleide

groter is dan een vaste drempelwaarde. Terwille van verdere ruisonderdrukking

wordt het beeld van tevoren met een Gaussvormig laagdoorlaatfilter bewerkt.

Vervuurt heeft dit filter zodanig gedimensioneerd (0=1,75) dat de verschuiving van

het nulpunt tot maximaal een pixel beperkt blijft.

Om gradienten ten gevolge van de vlamboog te onderdrukken worden in het

lasbadplaatje v66r Gaussfiltering de intensiteitsverschillen in heldere delen van het

plaatje gecomprimeerd. Dit gebeurt wederom aan de hand van vaste drempelwaar

den.

Niettineaire-filtertechnieken

De benodigde hoeveelheid rekenwerk voor de onderzochte nietlineaire-randdetektie

methoden wordt geschat op minimaal een factor drie ten opzicht van de bestaande

gradientbepalings-methode. Daarnaast is een mathematische prestatieanalyse van

niet lineaire filters niet zo eenvoudig als van lineaire filters. De bekeken niet

lineaire fliters zijn:

De blur minimum morphologic edge operators:

- Dit is een uitbreiding op de morfologische erosion en dilation4 edge operatoreri.

Deze edge operatoren worden namelijk gekenmerkt door een te hoge ruisgevoelig-



Filtermethodieken

heid. De blur minimum morphologic edge operator is gedefinieerd als:
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Waarbij 11 de spatiEHe intensiteitfunctie van het plaatje na een blurring
operatie voorstelt. De prestaties van deze filtertechniek zijn beter dan van de
Laplaciaanoperator. Vanwege het grote aantal bewerkingen is deze techniek

echter minder geschikt voor real-time toepassingen.

Mediaan filtersll
•

- Deze filtercategorie is rijk aan varianten. De mediaan van een oneven aantal
getallen is het naar grootte middelste getal. Mediaan filters behoren tot dezelfde

groep als minimum- en maximumfilters. Onderzocht zijn de prestaties van de
Lineaire-Mediaan-Hybride(LMH) varianten6

• Dit filter heeft de mediaan van drie

of meer lineaire filters als output:

y(x)- MED[~1(l(x» .....~~(x»]

Door een van de lineaire filters als hoogdoorlaatfilter te dimensioneren en een

ander als laagdoorlaatfilter wordt een nauwe doorlaatband gecreeerd.

De geteste configuratie bestond uit een hoogdoorlaatfilter, een laagdoorlaatfilter

en het nulfilter. Als hoogdoorlaatfilter zijn geprobeerd: Een Prewittfilter, een

Sobelfilter7 en verschillende Gaussfilters waarbij 0<2 was gekozen. De laagdoor

laatfilters waren daarbij Gaussfilters met 1,5<0<5. Het nadeel van de LMH filter
techniek is wederom de benodigde rekentijd. De prestaties van het filter bleken

voor de lasplaatjes niet good genoog te zijn om de extra rekentijd ten opzichte van

het algoritme van Vervuurt te rechtvaardigen. Het is echter de verwachting dat

nader onderzoek naar de keuze van de filters <I>j tot betere prestaties zalleiden.

Surface fittingS.
Deze methode is niet nader onderzocht. Door 10kale intensiteitsveranderingen te

benaderen met polynomen van een lage orde wordt bij deze methode de
ruisgevoeligheid beperkt. Deze methode is nog niet nader bekeken omdat het

twijfelachtig is of Surface fitting implementeerbaar is op de image processor.

2.2.3 Contrast gebaseerde randdetectie

Inleiding
In het tijdschrift pattern recognition beschrijft R.P. Johnson9 de toopassing van

contrast gebaseerde edge detection. Aan de hand van een model van de overdracht-
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karakteristiek van een optisch systeem ontwikkelt hij een contrastgradient-methode

die de invloed van diverse modelparameters elimineert. Het resultaat is dat gradien
ten in donkere beelden (en beelddelen) evengoed worden gedetecteerd als gradienten

in lichte beelden (en beelddelen).

In paragraaf 2.1 is aan de hand van de lasbadbeelden geoonstateerd dat de werking

van de gebruikte gradientmethode afbankelijk is van de beeldintensiteit. De vast

gekozen drempelwaarden van de gradientpiek-detectie en intensiteitscompressie

resulteren in zeer wisselde resultaten voor de verschillende lasbadbeelden. Omdat

de contrastgradientmethode veel minder gevoelig is voor intensiteitsverschillen is
deze nader onderzocht. Dit onderzoek was nodig omdat het voor de lasbaden

gebruikte model, zoals in paragraaf2.2.1 is beschreven, niet overeen komt met het

door Johnson ontwikkelde model.

Naast het normale contrastgradient-principe zijn er nog twee varianten bekeken.

Om onderscheid tussen de verschillende varianten te kunnen maken worden ze met
de termen 'lineaire-', 'gemiddelde-', en 'kwadratische' -contrastbepaling omschreven.

De lineaire-contrastgradient
De formule voor de lineaire-contrastgradient rHo is weergegeven in (6).

-Xl
I(l)(x) k e 20

2

r (x) A -- - -----
lUI I(x)+d 1C • .1:

kf e 2crdP+d

--
(6)

Met behulp van de (constante) parameter d in (6) kan het functioneren van de

contrastgradientbepaling gevarieerd worden:

d»I(x)
O<d<l(x)

d=O
d<O

Normale gradient
Tussenvorm
Contrastgradient
Aangescherpte contrastgradient
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Voor de lasbadplaatjes heeft deze gradientmethode de volgende eigenschappen:

• Doordat de gradient gewogen wordt met zijn intensiteit is de uitkomst, wanneer
d gelijk aan nul gesteld wordt, niet afhankelijk van de gemiddelde beeldintensi

teit.
• Daar de vlamboog gekenmerkt wordt door een hoge lichtintensiteit zuBen de

gradienten in de vlamboog sterk onderdrukt worden.

• Ruis in het lasbad zal onderdrukt worden, ruis buiten het lasbad zal echter

versterkt worden. De parameter d in (6) dient er ondermeer voor om de ruis

buiten het lasbad te beperken.

am de ligging van het maximum van formule (6) te bepalen moot (7) opgelost

worden.

rC,2(x) - J<2)(x){I(x)+d}-{I(1)(X)}2 - 0
{I(x)+d}2

" _K ,,2

xf t: 2crdP +xd+ko2t: 20
2

- 0

--

-
(7)

Deze formule is niet algebrai'sch op te lossen, maar maakt weI duidelijk dat de
plaats van het gevonden randpunt afhankelijk zal zijn van d en cr.

am toch een indruk te krijgen van de fout in de randdetectie is (7) numeriek

opgelost. De resultaten staan in tabel I. De waarde Ox in tabel I is gedefinieerd als

het verschil in verplaatsing voor maximaal verschillende waarden van cr:

Ox = verplaatsingo-4 - verplaatsingo~1.5

Uit tabel I voIgt dat voor d=O,1 de gemiddelde verplaatsing -2,5 pixels bedraagt.

Door het, met behulp van de contrastmethode, gevonden maximum te verschuiven

met 2,5 pixels wordt de fout in het resultaat beperkt tot maximaal 2,3:2=1,15 pixel

(d=O,1). In Fig.6 is het resultaat van de contrasgradient-methode voor een
lasbadbeeld weergegeven. In vergelijking met Fig.5 valt op dat aan de voor en

achterzijde van het lasbad de gradientpieken minder sterk afnemen. Daarnaast is

te zien dat de invloed van de vlamboog minder is (richel aan binnenzijde van

'gradientmuur').
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Tabel1.
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-1,1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-1,8

-1,5

-1,2

-1,1

-1,0

-0,9

-0,7

-0,5

-0,4

-2,8

-2,3

-2.0

-1,7

-1,6

-1,4

-1,1

-0,8

-0,6

-1,7

-1,4

-1,2

-1,0

-I,D

-0,9

-0,7

-0,5

-0,4

De resultaten van tabel I zijn in Fig.8 grafisch weergegeven.

0,-------------------------,

I
i
D

-0.5

_1

-1.5

-2

-2.5

-3

-3.5

_~ '------L-L.....J.----'----i-....1..--L-L.....J.----'----i-....1..--L-L.......l.----'----i-....1..-.l........J'----.J
0.1 0.3 0.5 0.7 0.. 1.1 1.3 1.5 1.7 1 .•

d

Fig.8 Randpuntverplaatsing van lin. contrastgradient
methode
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Uit deze resultaten voIgt echter ook dat de ligging van de gevonden rand afhankelijk
is van de waarde van d, en daarmee ook van de intensiteit. De toopassing van dit
algoritme betekend dus dat d 6f voldoende groot gekozen moet worden, 6f
afhankelijk van de intensiteit van het plaatje moet worden gekozen.
De prestaties van dit algoritme zijn good zolang er geen lasspetters of andere
verstoringen aan de lasbadranden aanwezig zijn. Ter illustratie is in Fig.9 zowel de
gradient als de contrastgradient voor een 'mooilijk' plaatje weergegeven. Hierbij is
nog geen correctie voor de vanuit het model verwachte verschuiving toegepast. De
gebruikte gradient is bepaald na Gauss-filtering waarbij 0=1,75.

De invlood van een storing aan de rand is duidelijk zichtbaar aan de rechterzijde
van het lasbad in Fig.10. Uit de plaatjes blijkt dat daar waar de door Vervuurt
gebruikte gradientmethode geen duidelijk edgepunt meer oplevert, de contrastgra
dient-methode dat nog weI doet. De verwachting is dan ook dat toopassing van dit
algoritme een meer betrouwbare randapproximatie mogelijk maakt.

1~ ,-----,---,--........,--=-...,...----,..------,..--.........----,....----,
: I
j • i

~ "I'•••-._ "t - ••••'t- -
: I •

100......

Fig.9 Intensiteit, gradient en lin.contrasgradient voor beeldlijn uit
1_133b15.img

Fig.10 Intensiteit, gradient en lin.contrastgradient voor een beeld
lijn uit 1_113b15.img



Filtermethodieken 20

2.2.4 Gemiddeldewaarde-confrastbepaling

De methode van lineaire contrastbepaling heeft als nadelen dat er een verplaatsing

van de rand optreedt, en dat de methode gevoolig is voor storingen aan en buiten

de rand van het bad. Daarom is onderzocht wat de gevolgen zijn wanneer niet de

intensiteit als weegfactor wordt genomen, maar het verschil van de intensiteit met

de verwachting van de intensiteit. Voor een Gauss-stap convolutie is de randpuntin

tensiteit namelijk gelijk aan de gemiddelde intensiteit. In (8) is de formele definitie

van deze gradientmethode weergegeven.

fl>(x)
r.-(x). II(x)-ml+d

_-r
1e 2a2

" -.£.
11f e 2a2dp-ml+d

--

A m-E {lex)} (8)

De resultaten van deze methode zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid waarmee

de waarde van parameter m voor een lasbad bepaald kan worden. Om de

gevooligheid voor afwijkingen te onderzoeken is het resultaat voor diverse waarden

van m bepaald. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel II. Uit tabel II voIgt een

bijna lineaire afhankelijkheid van m, zoals ook uit de grafische weergave van figuur
Fig.ll blijkt.

Uit deze gegevens voIgt dat een maximaal toelaatbare verplaatsing van de rand met

1 pixel betekent dat moot gelden: 0,4<m<0,6.

De waarde van m moet dus met een nauwkeurigheid van 20% bepaald kunnen wor
den. Deze eis is in de praktijk waarschijnlijk te zwaar omdat de gemiddelde

intensiteit van het lasbad niet direct verband hoeft te houden met het gemiddelde

van de rand.
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Tabel II.

-0,8 -0,4 ° 0,4 0,8

-0,8 -0,4 ° 0,4 0,8

-0,8 -0,4 ° 0,4 0,8

-0,8 -0,4 ° 0,4 0,8

-0,8 -0,4 ° 0,4 0,8

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-2,1 -1,0 ° 1,0 2,1

-5,0 -3,4

-2,3 -2,8

-2,8 -3,4

-3,7 -3,4

-2,0 -2,3

-0,7 -0,9

-5,1 -3,4

:.:·:::::i::::!::I~~::::::::::::ll:::::::::::ll:l::::::::i~~::!:ll::l:::::l:::n::::::i~i:::i~~~iii.iiiiii!·:.IH\!·:!ili·!:il:I~~.::::::::::::.:H:::::::·:·::l.~r,~!Il!::ii::il:l:n::l ..:;':l:·:;~~li:::·:::::::::::
1':::l::::::::::'~:l:!::::::I:::l:l: -2 -1,3 -0,8 -0,4 ° 0,4

3,---------------------,

~ D

I
i -.
S

-2

-3

-4
D.' D.3 D.4 D.S D•• D.7

Fig 6. Verplaatsing van rand bij gem. contrastgradient
methode.
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2.2.5

Opvallend is dat de waarde van din het model, binnen de gestelde grenzen voor m,

geen rol speelt. De variabele d dient bij juiste dimensionering van het filter dus

aIleen voor verlaging van de ruisgevoeligheid in de omgeving van het randpunt.

Daarnaast heeft d invloed op de selectiviteit van de gradientmethode.

Ret resultaat van de gemiddeldewaarde-contrastgradient voor een beeldlijn is

weergegeven in Fig.12. Voor deze gradientmethode bleek d=O,2 een betere keuze te

zijn.

Fig.12 Intensiteit, gradient, en gem. contrastgradient toegepast op
een beeldlijn van L_113b15.img. (d=O,2).

Kwadratische confrastbepaling

Een tweede methode om de nadelen van de lineaire contrastgradientmethode te

ondervangen is de zogenoemde kwadratischecontrastgradient-methode. Bij deze

methode wordt met de gradient van de intensiteit gewogen, maar het kwadraat van

de intensiteitsgradient. Dit heeft tot gevolg dat de weegfactor een minder nadrukke

lijke invloed heeft dan bij de lineaire contrastgradientmethode het geval is. De

formele beschrijving is weergegeven in (9):

(9)

-.

De invloed van d op de ligging van het randpunt is weergegeven in tabel III.
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Tabel III.

-0.9 -1.5 -2.4

-0.7 -1.2 -2.0 1.3

-0.6 -1.0 -1.7 1.1

-0.5 -0.8 -1.3 0.8

-0.4 -0.7 -1.1 0.7

-0.4 -0.6 -1.0 0.6

-0,3 -0.5 -0.9 0.6

-0.2 -0.3 -0.5 0.3

De numerieke resultaten van tabel III zijn grafisch weergegeven in Fig.13.

23
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J -1 .•
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-2.4

-2.1
D.2 D••

d

D.I D.I

Fig.13 Verschuiving van het randpunt bij toepassing van de
kwadratische contrastgradient-methode.
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Door d=O,l te kiezen (dit levert de beste resultaten op) kan de fout beperkt worden
tot maximaal 0,6 pixel. Uit de grafiek voIgt echter ook dat de waarde van d niet
nauwkeurig bepaald hoeft te worden, daar de verplaatsing van de rand beperkt blijft
tot 1 pixel. In Fig.14 en Fig.15 is het resultaat van de kwadratische gradientmetho
de voor een beeldlijn van een lasbadbeeld weergegeven.

Fig.14 Intensiteit, gradient, en kwadratische contrastgradient voor
een beeldlijn uit plaatje 1_113b15.img.

Aan de rechterzijde van het lasbad in Fig.15 is te zien dat de kwadratische contrast
gradient minder gevoelig is voor verstoringen dan de lineaire contrastgradient in
Fig.l0. Zichtbaar in de plaatjes is ook dat de kwadratische contrastgradient
vlambooggradienten onderdrukt.

'eo .-----...,...---r-----,--"""'T'""--..,---~--"'"T"""--.___-.....,

,eo

,eo

Fig.15 Intensiteit, gradient, en kwadratische contrastgradient voor
een beeldlijn van plaatje 1_113b15.img.

Uit formule (9) valt echter ook af te leiden dat de grootte van de kwadratische
contrastgradient niet onafhankelijk is van de gemiddelde intensiteit van het lasbad.



Filtermethodieken

2.3 De contrastgradient-methode voor lasbadbeelden
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Verschillende alternatieven voor de huidige randdetektie methode zijn bestudeerd.
Kenmerkend voor alle onderzochte methoden is dat zij evenveel of meer rekentijd
benodigen. Contrastgebaseerde gradientbepaling is een veelbelovend alternatief voor
de normale gradientmethode. Er is daarom een algoritme voor de lineaire contrast
gradientmethode ontwikkeld. Aan de hand van dit algoritme is een prestatiever
gelijking tussen de contrastgebaseerde randdetectie en het bestaande randdetectie
algoritme gemaakt. Vervolgens is er een implementie van de contrastgradient
methode voor de image processor ontwikkeld die een uitbreiding van het bestaande
algoritme is.

2.3.1 De lineaire-eonfrastgradlenf voor lasbeelden

Ret voor de prestatieanalyse ontwikkelde algoritme is gebaseerd op formule (6).
Nadat de contrastgradient van het beeld is bepaald wordt dit gedrempeld. Rierna
wordt nog een extra ruisonderdrukkingsstap uitgevoord. Deze ruisonder.drukking
bestaat eruit dat voor ieder geselecteerd punt moot gelden dat het minstens een
ander kandidaatrandpunt in zijn directe omgeving heeft. Ret kernel dat hiervoor
gebruikt wordt heeft de volgende gedaante:

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Filterkernel

Waarschijnlijk kan deze methode van ruisonderdrukking op de image processor
gelmplementeerd worden.

Bij evaluatie van het aldus opgebouwde contrastalgoritme bleek een grotere
ruisgevooligheid in de buurt van de rand te zijn ontstaan. Ret gradientkernel [-11]
dat gebruikt werd om de maxima van de eerste afgeleide te bepalen bleek de
aanwezige hoogfrequente ruis te vertalen in kandidaat randpunten. Er zijn twee
oorzaken voor deze hoogfrequente ruis in de contrastgradient plaatjes aan te wijzen:
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- De deling van het gradientplaatje door het intensiteitsplaatje introduceert (kleine)

onregelmatigheden.

- In verband met snelheidswinst is ervoor gekozen het gradientplaatje te delen door

het ongefilterde intensiteitsplaatje. Ret is namelijk gebleken dat dit weinig

invloed op de resultaten heeft. Een gevolg van deze methode is echter weI dat de

pixelruis van het intensiteitsplaatje in het contrastgradient plaatje als (zeer

zwakke) ruis is terug te vinden.

De golflengte van deze ruis is enige malen kleiner dan de breedte van de gradient
pieken die de ligging van de rand aanduiden. De oplossing is daarom gezocht in een

verandering van het gradientkernel. Ret gebruikte kernel is daartoe van [-1 1]

veranderd in [-1 -1 0 1 1]. De breedte van dit kernel is klein genoeg om geen

noemenswaardige verandering in de vorm van de gradientpieken te veroorzaken,

maar weI groot genoeg om de aanwezigheid van hoogfrequente onregelmatigheden

te negeren.
Een kanttekening bij deze methode is dat door het samengaan van de smoothing

van het intensiteitsplaatje met de bepaling van de tweede afgeleide ook de eerste
afgeleide opnieuw wordt gefilterd. De overall filterkarakteristiek van het proces

wordt zodoende beinvloed, en de daarmee gepaarde vervormingen kunnen tot

grotere verplaatsingen dan berekend leiden. De praktische resultaten wijzen er

echter op dat deze vervorming zeer gering is, terwijl de ruisonderdrukking zeer

efficient is.

Om eventuele verschillen in contrastgradient en normale gradient te beperken is het

mogelijk de gradient v66r contrastbepaling oak te thresholden. Riermee wordt de

ruisgevoeligheid van het algoritme verder beperkt, en komen de resultaten meer

overeen met het bestaande algoritme. Bij sommige plaatjes vindt het bestaande

algoritme namelijk de rand van de vlamboog in plaats van de rand van het lasbad.

Ret verschil tussen het gradient algoritme en het contrastgradient algoritme wordt

dan zo groot dat het eerste algoritme geen randpunten meer vindt in het door het

tweede algoritme bepaalde window (dit is nog niet getest). De in dit verslag

vermelde resultaten zijn verkregen zonder toepassing van dit principe, daar de

bepaling van een correct window de hoofddoelstelling van dit onderzoek is.
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2.3.2 Presfatieanalyse voor lasbadbeelden

Om de voordelen van de contrastgradient aan te kunnen tonen is een kwalitatieve
analyse benodigd. Een probleem bij de analyse van de beelden is dat de juiste
uitkomst niet bekend is. Om toch een uitspraak over de kwaliteit van het
gradientalgoritme te kunnen doen zijn twee prestatiegetallen gedefinieerd.
Om de waarden van deze getallen te kunnen bepa-
len moeten in het lasbadplaatje drie gebieden
aangewezen worden; het linker lasbadgedeelte, het
rechter lasbadgedeelte, en het lasdraadgedeelte (zie
Fig.16). De filosofie hierachter is dat een optimale
gradientmethode slechts een randpunt per lasbad
zijde vindt, en dat dus in de gebieden 2 en 3 van
figuur Fig.16 slechts een randpunt per beeldlijn
gevonden mag worden.
Het is niet zeker dat wanneer slechts een randpunt
per lijn wordt gevonden dit ook hetjuiste randpunt 2 3
is. Het gevonden randpunt kan immers van een

lasspat zijn. Per lasbadrand is er echter nooit meer Fig.16 Onderverdeling las-
dan een duidelijke lasspetter aanwezig. Daarom bad
zijn er twee prestatiegetallen gedefinieerd:

SinglePoint- Atmtal lij'Mft met 1 rtmLlpunt
TotaDl aantal Uj'Mft

DoublePoint- kzntal lij'Mft met 2 randpunuft
Totaal aantal Uj'Mft

Een tweede probleem bij kwantitatieve prestatieanalyse vormt de dimensionering
van de diverse parameters. Zoals al eerder opgemerkt hebben sommige parameters
een grote invloed op het uiteindelijke resultaat. De waarden van de parameters zijn
daarom voor ieder plaatje afzonderlijk bepaald. Enige subjectiviteit is hierbij
natuurlijk onvermijdelijk. Criteria bij deze dimensionering waren het aantal
gedetecteerde randpunten aan de voorzijde, de invloed van lasspetters, en de
hoeveelheid ruis na drempeling.
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Resultaten
De resultaten van de kwantitatieve prestatieanalyse zijn weergegeven in tabel IV.

TABEL IV (a)

198

79

15

300

226

95

15

200

152

67

13

200

156

69

15

200

136

52

15

175

205

80

15

300

6

8

0.21

0.18

0.46

5

5

0.60

0.16

0.43

6

5

0.23

0.61

0.22

5

5

0.38

0.22

0.26

6

5

0.17

0.24

0.05

5

5

0.27

0.60

0.15

5

0.43

0.16

0.73

":~I~~....·:.:.hJ...:.:.;.:.·.:.l.:...C.:.·.!:...".:.:.:.:.:.:.:.:.:.i.:.:.:.:.:.•·.: 6'::::,;,;:;,;:;::::,:,::::::: ---+----+-----+----+----+-----;f-----ll

::illlll~~I!!!!liili·i:!:i!iilllil!I.!.:.. 0.05 0.10 0.57 0.24 0.11 0.19 0.06

0.42 0.29 0.48 0.45 0.60 0.40

··!·IIII~~II!iil!ii!i 0.78 0.71 0.75 0.62 0.73 0.79 0.52

1 1 4 2 2 1

Verklaring van de variabelen in tabel IV:

• Max:
• Mean:

Maximale waarde van de lasbadintensiteit.
De gemiddelde lasbadintensiteit. Bij de bepaling van de gemiddelde
intensiteit zijn alleen de pixels met een voldoende hoge intensiteit ge
bruikt. De ondergrens hiervoor is gesteld op twintig. De bedoeling
hiervan is dat de bepaling van de gemiddelde intensiteit onafhanke
lijk is van de verhouding in grootte van het lasbad tot het totale
beeldveld.
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TABEL IV (b)
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!ll!II~II!~!II!::II!I!I!I:II!:I:!:'I:::::1 5 5 5 5 6 5

5

0.28

0.84

0.25

0.14

0.53

0.97

3

5

0.21

0.45

0.13

0.25

0.34

0.71

3

5 10 10

0.16 0.15 0.13

0.25 0.41 0.55

0.15 0.18 0.21

0.30 0.21 0.24

0.31 0.33 0.33

0.54 0.62 0.79

4 4 2

Vervolg verklaring van de variabelen in tabel IV:

• Backgrnd: De intensiteitsoffset. De lasbadintensiteit bleek een van nul verschil
lende offset te hebben. De intensiteit van de achtergrondstraling is
voor ieder beeld door inspectie van de beedlijnen bepaald. Deze offset

heeft geen invloed op de gradientbepaling maar weI op de contrast

bepaling.

• Thresh.: De voor ieder plaatje afzonderlijk geoptimaliseerde drempelwaarden
voor de gradient- en contrastgradientmethode.

• dlaabad: De absolute waarde van d waarmee de beste resultaten zijn behaald.
Deze waarde is met direct vergelijkbaar met de modelwaarde d uit (6)

omdat de amplitude van de lasbadrand in het algemeen niet gelijk is

aan 1.
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• SPIDP:

• 1:PERF:
• Group:

De reeds eerder beschreven ruisgetallen.
De sommatie van de SinglePoint en DoublePoint ruisgetallen.
De geselecteerde plaatjes zijn willekeurig uit de volgende vier groepen

gekozen:

Groep:
(1) -Omm vooropening, laskwaliteit good

(2) -Omm vooropening, laskwaliteit onvoldoende
(3) -lmm vooropening, laskwaliteit good
(4) -lmm vooropening, laskwaliteit onvoldoonde

Een onvoldoende resultaat betekent dat de desbetreffende lasserie na
grafische evaluatie net buiten het gebied van de als good aangemerkte
lasseries valt (zie ook afstudeerverslag F.v.Dommelen). De reden om

aileen goode en bijna goode lasseries te evalueren is dat, in een good
werkend regelsysteem, de resultaten niet veel van de gewenste uit

komst zullen afwijken. Na een wiilekeurige keuze van de lasseries uit
bovenstaande groepen zijn die plaatjes uit de serie geselecteerd die

matig of slechte resultaten opleverden bij toepassing van de Vervuurt
methode. Ret heeft namelijk geen zin om goode plaatjes te evalueren

daar het verschil in prestatie tussen beide methoden voor die plaatjes
gering is.

De gemiddelde waarde van het lasbad kan ondermeer gebruikt worden om de
modelwaarde d te extraheren. Riervoor geldt bij benadering:

Rieruit voIgt dat d.nodel=0.15. Uit tabel I voIgt dat de verschuiving van de rand
gemiddeld ongeveer twee pixels zal bedragen. Ret is echter niet nodig om deze
verschuiving te corrigeren. Zoals in 3.3.2. is opgemerkt, bevoordeelt de contrastgeba

seerde randdetectie de meest naar buiten gelegen gradienten. Ret is daarom
aannemelijk dat het Vervuurt algoritme een rand zal opleveren die meer naar het
midden van het lasbad gelegen is. De rand die door toepassing van de contrastgeba

seerde gradientmethode wordt gevonden kan dus dienen als buitenkant van het

gezochte window.
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2.3.3 Implementatie Op de image processor

De contrastmethode, zonder smoothing, heeft de interessante eigenschap dat ze
gerealiseerd kan worden door, voor gradientbepaling, de natuurlijke logaritme van

het beeld te bepalen. In (13) is dit weergegeven. Op de image processor kan dit

gelmplementeerd worden door het beeld door een lookup-table te halen voordat de
gradient bepaald wordt. Omdat het bestaande gradientalgoritme ongewijzigd

gebruikt kan worden is deze methode eenvoudig te implementeren.

alex)
r ,~_ aln(l(x)+d)

1111 l(x)+d ax

(13)

Ret probleem dat hierbij echter ontstaat is dat door de toepassing van het Gauss

filter deze methode niet meer met de definitie van de contrasgradient overeenstemt.

Numerieke simulaties op het model van de lasbadrand hebben echter aangetoond

dat het verschil tot een pixel beperkt blijft. Dit is een acceptabele fout, en omdat

deze methode geen extra rekentijd vergt is zij gelmplementeerd op de image pro

cessor.

Om de achtergrondruis te reduceren, zonder verlies van informatie, is een

ondergrens gekozen voor de intensiteit die iets hoger is dan de waarde van

backgrnd. Dit kost geen rekentijd omdat dit via de reeds vermelde lookup-table

gedaan kan worden.

De in 2.3.1 beschreven ruisonderdrukking is niet gelmplementeerd. Roewel de

resultaten van de simulatie gunstig zijn filtert deze methode ook gelsoleerde

randpunten weg. Voorlopig is daarom voor de implementatie op de image processor

van deze ruisonderdrukking afgezien.

Een praktische detail vormt de numerieke nauwkeurigheid van het proces. De

intensiteit van een pixel kan varieren van 0 tot 255 schaaldelen. Door iets hoven de

backgrnd te drempelen wordt dit interval aan de onderkant begrensd. Deze waarde
is gesteld op 17 schaaldelen. Door de In-funetie wordt het intensiteitsinterval dan

beperkt van In(l7) tot In(255). Omdat de image processor alleen maar met gehele

getallen kan werken wordt de resolutie te sterk beperkt. Om dit te voorkomen wordt

de In-funetie met een constante waarde vermenigvuldigd, en pas daarna afgerond.

De funetie voor aldus verkregen lookup-table is weergegeven in (14).

De variable L in (14) stelt de waarde van de lookup_table als funetie van de
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(14)

beeldintensiteit I voor, c1 is de vermenigvuldigingsfactor en c2 is de achtergrond

drempelwaarde. De gekozen waarden zijn; c1=45 en ~=17.

Ret contrastgradient-algoritme bestaat zodoende uit de volgende stappen:

• Ret laden van de lookuptable met functie (14) (Dit kan al bij het opstarten van
het programma gebeuren).

• Ret uitvoeren van het gradientalgoritme van Vervuurt. Rierbij is de in dit
algoritme gebruikte lookup-table vervangen door bovengenoemde lookup-table.
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2.4 Conclusies

Na evaluatie van de reeds voor het Vulcanus project ontwikkelde algoritmen is

geconstateerd dat de randpuntbepaling voor het initiele lasbadbeeld verbeterd moot

worden. De contrastgradientmethode is daartoe nader onderzocht. Op deze methode
zijn twee varianten bedacht. Vanwege de eenvoudige implementatie en de goede

simulatieresultaten is voor de lineaire contrastgradient gekozen.

Contrast gebaseerde gradientbepaling levert voor de lasbadbeelden de volgende

voordelen op:

• De contrastgradientpieken zijn minder afhankelijk van de lasbadintensiteit. Dit
betekent dat de drempelwaarde voor de piekdetectie na gradientbepaling constant

gekozen kan worden.

• Gradienten ten gevolge van de vlamboog worden sterk onderdrukt.

• Aan de voor- en achterzijde van het lasbad worden meer randpunten gevonden
bij eenzelfde aantal ruispunten.

• Met behulp van een variabele kan de werking van de methode gevarieerd worden

tussen contrast- en lineaire-gradientbepaling.

De methode heeft echter ook nadelen:

• De plaats van het gevonden randpunt is afhankelijk van de steilheid van de
lasbadrand. Gemiddeld is het randpunt 2 pixels naar buiten verschoven. Door
hiervoor te compenseren kan de fout tot maximaal 1 pixel beperkt blijven.

• Het contrastgradientprincipe resulteert in een hogere ruisgevooligheid buiten het
lasbad, omdat daar de beeldintensiteit gering is.

• Ruis aan de lasbadrand zorgt ervoor dat in sommige lasbadbeelden de gevonden
randpunten een rafelige rand opspannen.

Er is een implementatie op de image processor ontwikkeld die geen extra rekentijd

vergt. De hierbij gemaakte verwaarlozing blijkt voor de lasbadbeelden gerecht
vaardigd.

Verder zijn er twee verbeteringen op het bestaande algoritme voorgesteld, die echter
nog niet zijn gelmplementeerd:

• De toepassing van een minder ruisgevoolig kernel voor de bepaling van de tweede

afgeleide.

• Ruisonderdrukking door aIleen de kandidaatrandpunten te selecteren die

minimaal een ander kandidaatrandpunt in hun directe omgeving hebben. De

verwachting is dat dit proces op de image processor gelmplementeerd kan worden,

waardoor het weinig tijd zal kosten.
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3 Randextractie

In de volgende paragrafen wordt het onderzook beschreven dat de ontwikkeling van
een methode voor automatische lasbadrand-benadering ten doel had. Om de rand
in een lasbadbeeld te vinden mooten uit een verzameling kandidaat-randpunten de
randpunten geselecteerd worden (tracing), waarna voor de geselecteerde punten een
polynomische benadering wordt gezocht (approximation).

In het kader van het Vulcanus project is door Kurvers10 een traceermethode

ontwikkeld die na het toekennen van randpunten aan traces bepaalt wat het langste
pad is dat door deze traces wordt opgespannen. Een trace moet daarbij voldoen aan

zekere criteria ten aanzien van plaats, grootte en richting om aan een pad toegekend
te worden. De traces die het langste pad opspannen bevatten de gezochte
randpunten. Kurvers schrijft in zijn verslag dat deze methode snel is, maar weI
problemen oplevert bij toepassing op lasbadbeelden met veel ruispunten. Van

Dommelen heeft deze methode ook bestudeerd en schrijft dat er veel parameters bij
het algoritme worden gebruikt, en dat de invloed van deze parameters op het
eindresultaat niet altijd even duidelijk is. Dit laatste is vooral nadelig in de

onderzoeksfase van het lasbadproject omdat een eenduidige parameterkeuze voor

de verschillende lasbadvormen overzichtelijker en efficienter is.

Vanwege deze nadelen is onderzocht of er geen andere methoden voor lasbadrandex
tractie mogelijk zijn. De gehanteerde criteria waren:

• Het algoritme moet de juiste punten uit de kandidaatrandpunten selecteren.
• Er moot een overzichtelijke relatie tussen de parameters en de randvorm bestaan.
• Het algoritme moet voldoende snel zijn voor real time applicaties.
De belangstelling ging met name uit naar matching technieken omdat deze een
grote ruisongevoeligheid combineren met een gering aantal parameters, en omdat
zij de tracering en approximatie in een stap combineren, wat waarschijnlijk
compacte en overzichtelijke algoritmen oplevert. Daarnaast zijn matching

technieken relatief ongevoolig voor gaten en onderbrekingen in het randpuntenpa

troon, hetgeen bij de lasbadplaatjes vaak voorkomt. Het nadeel van matchingtech

nieken is echter dat zij traag zijn. Een positieve uitzondering op deze regel is de

Hough transformatie. Deze methode bepaalt voor een mathematisch te beschrijven
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beeldpatroon de parameterkeuze welke de meeste punten uit de kandidaatpunten
verzameling omvat. Voor de lasbadplaatjes betekent dit concreet dat het juiste
approximatiepolynoom gevonden zal worden zolang het aantal kandidaatrandpunten
dat bij dit polynoom hoort groter is dan het aantal kandidaatrandpunten dat bij
ieder ander approximatiepolynoom hoort.

Bij de meeste lasbadplaatjes beschrijven de visueel geselecteerde randpunten, bij
toepassing van de contrastgradient methode, de polynomische vorm met de meeste
kandidaatrandpunten. Daarmee is aan een belangrijke eis voor de toepassing van
de Houghtransformatie voldaan. De Houghtransformatie is daarom uitgewerkt voor
tweedegraads polynomen. Daarnaast is een snelheidsverbetering gerealiseerd door
gebruik te maken van Fast Hough Transform technieken.

3.1 De Hough Transformatie

3.1.1 De basistheorie

De Hough transformatie, voortaan HT genoemd, was in eerste instantie ontwikkeld
om complexe vormen in binaire beelden te detecterenll

• In de literatuur12 13
wordt de HT vooral veel gebruikt voor het detecteren van rechte lijnen in een beeld.
De methode is echter ook geschikt voor polynomen van wiIlekeurige graad, en zelfs
voor beeldpatronen die niet door een functie worden beschreven. In dit verslag wordt
uitgegaan van de hypervlak-notatie van de HT. Er is nog niet aangetoond dat deze
notatie voor aIle beeldvormen te gebruiken is, maar voor polynomen is zij zeker
geschikt.

Het uitgangspunt van de HT is dat het globale vormdetectie-probleem in de
beeldruimte getransformeerd kan worden naar een eenvoudiger locaalmaximum
detectieprobleem in de parameterruimte. Om dit te bereiken moot in eerste instantie
een parameterset gekozen worden die de gezochte vorm beschrijft. Er zijn dan twee
methoden om een beeldpatroon te beschrijven: door de pixelcoordinaten en door de

parameterwaarden. De relatie tussen de parameters(Pl,P2,..,Pn) en de pixelcoOrdina
ten (x,y) kan als voIgt worden genoteerd:

waarbij het streepje boven de parametervariabelen aangeeft dat er voor ieder pixel
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(15)

(x,y) meerdere parameterwaarden mogelijk zijn. Vergelijking (15) relateert een pixel

aan een verzameling parameterwaarden. De HT gaat uit van de gedachte dat (15)

opgevat kan worden als een beperkende relatie van de beeldruimte naar de

parameterruimte. Met (15) is dan een projectie van beeldruimte naar parameter

ruimte vastgelegd. Op analoge wijze kan de projectie van parameterruimte naar

beeldruimte genoteerd worden:

(16)

Vergelijking (15) en (16) kunnen als voIgt gebruikt worden voor vorm extractie:

De HT beeldt ieder kandidaatrandpunt in de beeldruimte af op het hypervlak dat

door (15) wordt opgespannen. Vervolgens worden in de parameterruimte de

snijpunten van alle aldus bepaalde hypervlakken bepaald. Het aantal vlakken dat

door een dergelijk snijpunt gaat komt overeen met het aantal pixels dat, na

terugtransformatie m.b.v. (16), op de door dat snijpunt bepaalde kromme gelegen is.

De vormextractie kan nu uitgevoerd worden door uit de verzameling snijpunten

aIleen de snijpunten te kiezen die door een voldoende groot aantal hypervlakken

worden doorsneden. De aldus verkregen parameter waarden, namelijk de

coordinaten van de geselecteerde snijpunten in de parameterruimte, beschrijven

aIleen die vormen in de beeldruimte waar een voldoende groot aantal randpunten

toe behoren.

De HT heen het karakter van een matching filter14 omdat bij de transformatie

aIleen, door middel van de parameterdefinitie, vooraf gedefinieerde vormen

onderzocht worden. Door het parameterdomein nauw te begrenzen kan de filterende

werking vergroot worden.

Een nadeel van de HT is dat de precisie van Least Squares methodes niet kan

worden bereikt. Wanneer de parameterresolutie waarmee de HT wordt bepaald de

nauwkeurigheid van de beeldinformatie benadert ontstaan namelijk discretisatiepro

blemen16
•

De literatuur over de Hough transformatie is erg omvangrijk. Ik ben meer dan

tweehonderd artikelen tegen gekomen. In 1978 en in 1988 zijn er echter goede

overzichtsartikelen verschenen16
17.
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3.1.2 De HT voor digitale computers

Om de HT uit te kunnen voeren op een digitale computer moet in het model
rekening gehouden worden met de eindige rekennauwkeurigheid van dergelijke
apparaten. Om dit te kunnen doen wordt vergelijking (15) herschreven.

Het principe van de Hough transformatie is dat ieder kandidaatbeeldpunt in de

beeldruimte een stem uitbrengt voor een verzameling van parameterwaarden. In het
geval van een eindige reken- en pixel-nauwkeurigheid stemt een kandidaatbeeld

punt voor een parameterset wanneer de door deze parameterset beschreven vorm
het beeldpunt binnen een zekere tolerantie omvat. Het Hough algoritme zookt

vervolgens een hypervolume in de parameterruimte dat door de meeste hypervlak

ken wordt doorsneden. De vorm van dit volume wordt bepaald door het transforma
tiemodel en door de rekennauwkeurigheid van de computer.

In het exacte geval kan de HT formeel beschreven worden door:

1 Een n-dimensionale parameterruimte. aangeduid met P I'P2....P D' waarbij het
domein van deze parameters bekend (en eindig) is.

2 Een verzameling beeldpunten {Bj} in de beeldruimte.
3 Een transformatie die ieder beeldpunt Bj afbeeldt op een hypervlak in de

parameterruimte. Het resulterende hypervlak wordt beschreven door de formule:

(17)

waarbij iedere Yij een functie (coordinaat) van Bj is.
4 Een minimum aantal stemmen T.

In het niet exacte geval moot in vergelijking (17) rekening gehouden worden met
fouten in de pixelcoordinaten en in de parameterwaarden. De fout in de pixelcoordi
naten kan het gevolg zijn van discretisatie en ruis. De fout in de parameterwaarden
is het gevolg van de eindige rekennauwkeurigheid waarmee de HT wordt bepaald.
Door deze onnauwkeurigheden gaat vergelijking (17) over in:

(18)

Formule (18) beschrijft voor gegeven pixelcoordinaten een hypervolume in de
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parameterruimte. Dit hypervolume kan een ingewikkelde vorm aannemen omdat e

afhankelijk is van de plaats in de parameterruimte. Vaak wordt echter voor e een

bovengrens gekozen. In dat geval beschrijft (18) een hypervlak met eindige dikte.

De doolstelling van het HT algoritme is om een ofmeer hypervolumes van gewenste

afmetingen en vormen in de parameterruimte te vinden die door T of meer

hypervlakken worden doorsneden. Door T te maximaliseren wordt een verzameling

parametersets verkregen waar het grootste aantal beeldpunten met de gezochte

vorm door worden benaderd.

Een efficiente implementatie van de Hough transformatie wordt verkregen door

gebruik te maken van een accumulator array. Het array bevat de centra van aile te

onderzooken hypervolumes in de parameterruimte. Omdat de parameterruimte

daarmee gediscretiseerd wordt heeft het te onderzooken hypervolume de vorm van

een hyperkubus. Tijdens de transformatie worden de array waarden van de
hyperkubussen die door het berekende hypervlak worden doorsneden met een stem

verhoogd. Na de transformatie moot in het accumulatorarray het maximum bepaaId

worden. De coordinaten van deze accumulatorcel worden meestal als uitkomst
gekozen, hoowel er methoden zijn om een grotere precisie dan de celafmetingen te

bereiken18
• Iedere accumulator cel determineert dan, binnen zekere toleranties, een

vorm in de beeldruimte. In Fig.17 is dit gelllustreerd voor 2egraads-polynomen.

Parameterruimte

..... ,

kl '········Pl .....,.......::::.

P1

y

Beeldruimte

Fig.17 Relatie tussen accumulatorcel en beeldruimte

De snelheid van het Hougtransformatie algoritme is sterk afhankelijk van de grootte

van het array. Het aantal berekeningen dat moet worden uitgevoerd is recht

evenredig met het aantal arraycellen. Het is dUB belangrijk het domein van de
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3.1.3

parameters zo klein mogelijk te kiezen, en de nauwkeurigheid zo grof mogelijk,

zodat het array klein blijft. Door het parameterdomein nauw te begrenzen vergroot

men bovendien de ruisonderdrukking van het algoritme. Bij het bepalen van de

Hough transformatie wordt namelijk alleen het gegeven parameterdomein

onderzocht, zodat andere parameterwaarden niet geevalueerd worden, en het

algoritme dus het karakter van een matching filter heeft.

Een interessante methode om de ruisgevoeligheid van het algoritme verder te

verkleinen is gebaseerd op compensatie voor de achtergrondruis19
• Wanneer een

model van de achtergrondruis aanwezig is kan de HT daarvoor bepaald worden. Van

de aldus gevonden celwaarden worden de negatieve waarden als initiele accumula

tor-celwaarden voor het HT algoritme gebruikt.

Snelle Implementatievonnen van de HT

Een nadeel van de HT is de benodigde geheugenruimte, en de daaraan gerelateerde

verwerkingssnelheid. Voor de standaard HT geldt dat aIle te onderzoeken
parameterwaarden in het accumulatorarray opgeslagen moeten worden. Wanneer
de vereiste precisie, het parameterdomein, of de dimensie van de parameterruimte

groot is wordt dit een zeer groot array. Een groot accumulatorarray betekent dat
veel arraycellen per pixel geevalueerd moeten worden, en daarmee neemt de

snelheid van het algoritme af.

Om de snelheid van het algoritme te verhogen kan men de vereiste nauwkeurigheid
in de parameterruimte ook door middel van meerdere lageresolutie-transformaties

bepalen. Het idee is om de resolutie van de HT stapsgewijs te verhogen, waarbij

alleen de parameterruimte in de omgeving van de gezochte parameterwaarden met

de maximale nauwkeurigheid wordt onderzocht. Hiertoe wordt de HT meerdere

malen uitgevoerd waarbij het parameterdomein steeds meer beperkt wordt met

behulp van de resultaten uit de voorgaande transformatie. Doordat alleen de directe

omgeving van de hyperkubus met de gewenste nauwkeurigheid wordt onderzocht

is het aantal berekeningen dat wordt uitgevoerd veel kleiner, en daarmee de

snelheid groter.

Het focusproces is voor een tweedimensionale parameterruimte gei1lustreerd in

Fig.IB. De standaard HT wordt voor een klein accumulatorarray van vier cellen

bepaald. Ieder beeldpunt in de beeldpuntruimte wordt getransformeerd in een lijn
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door de parameterruimte. In dit geval wordt een (niet afgebeeld) beeld van aeht

beeldpunten getransformeerd. Na de transformatie komen de aeeumulatoreelwaar

den overeen met het aantallijnen dat de eel doorsnijdt. Het gebied dat door de eel

met de maximale waarde wordt afgebakend dient als domein voor de volgende

transformatie. In dit voorbeeld wordt de HT driemaal bepaald.

(111,110)
(111,111)

(110,111)

(110,110)

Aantal Onderzochte parameterruimte
HT's

1 (0,0) (0,1) (1,0)

3 3 4

2 (10,10) (10,11) (11,10)

3 5 6

3 (110,111) (111,110) (111,111)

4 4 3

Fig.18 Voorbeeld van het zoomprincipe voor een 2-D parameterruimte
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Een probleem dat bij de toopassing van dit zoomprincipe kan ontstaan is dat het
algoritme focusseert op een verkeerd volume in de parameterruimte. Met name
tijdens de eerste HT wordt de beeldruimte met zeer grove resolutie onderzocht.
Hierdoor kunnen onsamenhangende ruispuntwolken een grotere piek in de
parameterruimte veroorzaken dan de beeldpunten van de gezochte vorm. Het gevolg
voor polynoom-extractie in lasbadbeelden is gerllustreerd in Fig.19. Het samentrek
ken van onsamenhangende beeldpunten bij lage resolutie wordt ook weI clustering
genoomd.

y

Fig.19

Om een indruk van de prestatieverbetering door het zoomprincipe te krijgen worden
twee getallen gebruikt: De geheugenefficiency Rs en de snelheidsverbetering Re•

Algemene uitdrukkingen voor deze getallen zijn (n is het aantal parameters):

R _ Standard HT accumulator size _ (.!.).
• Fast HT accumulator size P

hierbij is voor de overzichtelijkheid aangenomen dat het n-dimensionale array voor
de standaard HT in aIle parameterrichtingen de grootte a. heeft, en voor de snelle
implementatie in alle richtingen de grootte 13 heeft. Stel nu dat door iedere transfor
matiestap het parameterdomein een factor lItau gereduceerd wordt. Het zoomproces
moot dan k-maal uitgevoerd worden zodat:
In het ideale geval is er, na de HT, een smalle piek aanwezig in het parameterarray,
zodat t=13. Voor iedere arraycel moet een vergelijking opgelost worden. De orde van
de prestatieverbetering van het zoom algoritme wordt dus:
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Dat de prestatieverbetering zeer groot kan worden voIgt uit het volgende getalvoor

beeld:
a=25, 13=5, n=2 ~ Rs=25 Rc=12,5

In de literatuur zijn drie uitwerkingen van het zoomprincipe gevonden:

- The Fast Hough Transform (FHT)

- The Adaptive Hough Transform (ART)

- The Modified Adaptive Hough Transform (MAHT)

The Fast Hough Transform
Het FH~O 21 algoritme is een van de eerste pogingen geweest om een robuust

focusalgoritme te ontwerpen. Het maakt gebruik van een k-tree boomstructuur om

het zoomproces correct te laten verlopen. Door een boomstructuur te gebruiken om

de resultaten van het zoomproces te bewaren kunnen meerdere volumes in de

parameterruimte nader worden onderzocht. Hierdoor kan clustering niet meer tot

foute resultaten leiden, maar hoogstens tot meer rekenwerk. Een nadeel van deze
methode is dat de gebruikte datastructuur een statische structuur is. Hierdoor kan

de resolutie van het parameterarray langs de parameterassen niet onafhankelijk

gekozen worden. Om dit te ondervangen is een variant met een binaire boomstruc

tuur ontwikkeld22
• Een ander nadeel van de FHT is de administratieve overhead

die de boomstructuur veroorzaakt.

The Adaptive Hough Transform
Het ARTZ3

24 algoritme tracht het zoomproces robuustheid te geven door op een

intelligente manier een nieuw parameterdomein uit de waarden van de arraycellen

te bepalen. De grootte van dit domein is daarbij langs alle parameterassen vrij te

kiezen. Het AHT algoritme gaat er vervolgens vanuit dat de gezochte parame

terwaarden binnen dit nieuwe domein liggen, zodat er geen boomstructuur

bijgehouden behoeft te worden. Dit resulteert in een eenvoudig en snel algoritme.

Het nadeel van het ART algoritme is dat het gevoeliger is voor clustering.
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The Modified Adaptive Hough Transform.
Het MAH~ algoritme is een doorontwikkeling van het ART algoritme. Ret MART

algoritme is ontwikkeld voor tactiele sensoren en wordt gekenmerkt door een betere

ruisongevooligheid dan het ART algoritme. De robuustheid van het algoritme wordt

verkregen door het algoritme een recursieve structuur te geven. Na iedere

transformatie wordt een lijst gemaakt van interessante parameterdomeinen voor een

volgende transformatie, waarna voor deze gebieden achtereenvolgens het algoritme

opnieuw uitgevoord wordt. Wanneer het algoritme een stopcriterium heeft bereikt

verwijdert het de bij de gevonden vorm behorende beeldpunten. Ret MART

algoritme is klaar wanneer er geen beeldpunten meer over zijn.

3.2 De Hough Transformatie voor lasbadbeelden

De HT is in eerste instantie uitgewerkt voor 2e-graads polynomen. Deze polynomen

worden gebruikt om de linker en de rechter lasbadrand te benaderen. De rand aan

de onderzijde van het lasbad moot benaderd worden door een 4e·graads polynoom.

Hoewel voor de 4e-graads polynomen dezelfde theorie gebruikt kan worden als voor

de 2e-graads polynomen is dit niet uitgewerkt. Het nadeel van de HT is namelijk dat

voor een 4e·graads polynoom het accumulatorarray erg groot wordt, en de methode

dus traag. Daarom wordt voorgesteld de rand aan de onderkant van het lasbad voor

het eerste plaatje te benaderen door een 2e·graads polynoom. De hypothese is dat

het hiermee te bepalen window in de beeldruimte de randvorm voldoende

nauwkeurig kan volgen om het recursieve randvolg-algoritme juist te laten

functioneren.

Hoewel er een groot literatuuraanbod over de HT bestaat zijn er geen artikelen

gevonden die de toepassing voor polynomen uitwerken. Het verschil tussen de

gedocumenteerde toepassingen en de toepassing voor polynomen is het aantal

onafhankelijke variabelen.

3.2.1 De HT van 2e-graads polynomen

Voor polynomen van de tweede graad gaat (18) over in
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(22)

De waarde van Eis afhankelijk van de grootte van de kubus en de fout die gemaakt
wordt bij de bepaling van x en y. In (22) is Eeen coOrdinaat van een grillig vlak in
een 6-dimensionale ruimte. Dit vlak wordt bepaald door de vergelijking
F{Pl,P2,Ps,x,y,E}=O. Het is meestal niet praktisch om deze vergelijking exact op te
lossen, omdat dit tot veel berekeningen per beeldpunt-parameter-combinatie leidt.
Het is daarom praktischer om de maximale waarde van E in de door
OPl,OP2,OP3,ox,oy bepaalde omgeving van punt (Pl,P2,PS,x,y,E) af te schatten en die
waarde in (22) te gebruiken.

De afmetingen van de kubus beschrijven we door OPl,OP2,OPS ' De fout E die
toegestaan is om een beeldpunt (x,y) een stem te laten uitbrengen voor een kubus
met centrum (Pl,P2,PS) in de parameterruimte wordt dan:

(23)

hierbij is voor de overzichtelijkheid aangenomen dat oy=O. De waarde van Ein (23)

is een bovengrens. Het idee achter deze dimensionering is dat ook het punt
(PlOP l,P2oP 2'PS oP s) in de parameterruimte aan vergelijking (22) moot voldoon.
In de beeldruimte betekent dit dat een polynoom stemmen krijgt van aIle
beeldpunten die binnen de toegepaste rekennauwkeurigheid tot dat polynoom
behoren. Eventuele (horizontale)ruis in de randpunt-coOrdinaten kan verdisconteerd
worden in de laatste term van (23).

Voor een goode prestatie van het HT algoritme is het belangrijk Ezo klein mogelijk
te maken. Een probleem bij polynomen is namelijk dat er meerdere onafhankelijke
parameters zijn, waardoor er bij een kleine toename van E veel additionele
combinaties van parameterwaarden mogelijk worden. De selectiviteit van het
algoritme wordt bij een vergroting van E dus minder.
Uit (23) is afte lezen dat voor kleine waarden van y veel waarden voor Ps gevonden
zuBen worden, terwijl voor grote waarden van y veel waarden voor P1 gevonden
zuBen worden. Dit impliceert dat voor een optimaal(snel) functioneren van het
Hough algoritme de verhouding van OPl,OP2, en oPs geoptimaliseerd moot worden.
Als optimaliserende restrictie is gekozen dat de verwachting van de termen

IoPly
21, IoP2y I, en loPs I op het interval Ymin<y<Ymall gelijk moeten zijn. Een

probleem hierbij is de keuze van Ymin en Ymall' die respectievelijk de boven en
onderzijde van lasbad aangeven.
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3.2.2 Het randextractie algoritme

am de randextractie in lasbadbeelden voldoonde snel te laten verlopen moot bij de

HT die in paragraaf? is ontwikkeld een van de zoommethoden uit paragraaf?

gekozen worden. De juiste keuze van de focusseringsmethode is afhankelijk van de

beeldeigenschappen. Na visuele evaluatie van de lasbadbeelden zijn de volgende

kenmerken geformuleerd:
1 Door toepassing van de contrastgradientmethode voor de randpuntbepaling

bevindt eventuele ruis zich voomamelijk in de buurt van de gezochte rand.

2 Boms worden er meerdere polynomische structuren door de kandidaatrandpun

ten aangeven. Bij toepassing van de contrastgradientmethode is het verschil
in parameterwaarden voor deze structuren waarschijnlijk klein.

3 Wanneer de coordinaten van het lasbadcentrum bepaald kunnen worden kan

het lasbad in een rechter en een linker deel opgesplitst worden. In dat geval
wordt het probleem voor de linker- en de rechterrand gereduceerd tot het

vinden van een enkel polynoom uit een verzameling randpunten.

Uit beeldkenmerk 1 en 2 voIgt dat clustering het zoomproces waarschijnlijk niet in

de verkeerde richting zal sturen. Uit kenmerk 3 voIgt dat het zoomproces slechts een

uitkomst hoon op te leveren. Voor de lasbadplaatjes lijkt het gebruik van een boom
structuur voor het zoomproces dus niet noodzakelijk. Het ART algoritme is daarom

vanwege de eenvoud en efficiency als basis voor het randextractiealgoritme gekozen.

Na iedere HT wordt een nieuw parameterdomein voor een volgende transformatie

bepaald. In het randextractie algoritme betekent dit dat de kubus die aIle

arraycellen met een maximaal aantal stemmen omvat het nieuw parameterdomein

vormt. Voor ieder van de drie parametervariabelen wordt dus afzonderlijk een

nieuwe range bepaald. Omdat door het optimaliserende criterium uit paragraaf?
een relatie tussen de parameterresoluties BPl,BP2,BP3 gedefinieerd wordt zullen de

array afinetingen per transformatie verschillen. Om tot een eenvoudige implementa

tie te komen wordt het aantal arraycellen langs de Pl-as vast gekozen. Nadat uit

BPl de waarden van BP2 en BP3 bepaald zijn wordt uit de domeinafmetingen het

aantal arraycellen langs de P2-as en de P3-as bepaald.

am het algoritme zo efficient mogelijk te laten zijn moet de grootte van E

geminimaliseerd worden. Uit (23) voIgt dat de gemiddelde absolute waarde van y

daartoe geminimaliseerd moet worden. Dit betekent dat de y-coordinaat van de

polynoomoorsprong in het midden van het lasbad gelegen moet zijn. Voor de x

coordinaat van de oorsprong bestaat geen restrictie. Ret ligt daarom voor de hand
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om het lasdraaduiteinde als oorsprong te kiezen. Er zijn meerdere methoden
mogelijk om het lasdraaduiteinde voor het eerste beeld te bepalen:
• De operator van de lasrobot kan voordat het lasproees gestart wordt het

lasdraadeinde in het beeld aangeven.
• Het lasdraadeinde kan automatiseh bepaald worden door een gebied onder het,

voor het begin van het lasproces door de operator aangegeven, lastoortseinde te
evalueren.

• De eoordinaten van het lasbadmiddelpunt kunnen worden gesehat door het beeld
te drempelen en daarna het geometrisehe middelpunt te bepalen. Daarna moet
een apart algoritme vanuit dit middelpunt het lasdraaduiteinde gaan bepalen.

De laatste methode heeft het voordeel dat de oorsprongbepaling volautomatiseh
gebeurt. Met name in de onderzoeksfase, waar veel versehillende series met
versehillende toortseoordinaten onderzocht moeten worden, werkt deze methode
tijdbesparend. Voorlopig wordt deze methode dan ook gebruikt. De aehtergrondruis
van de lasbad plaatjes heeft een intensiteit van 20 schaaldelen(zie paragraaf). Uit
experimenten is gebleken dat een drempelniveau van 40 schaaldelen voldoende hoog
is om lasspetters uit te filteren. Het aldus gevonden middelpunt ligt meestal dieht
in de buurt van het lasdraaduiteinde. Vanwege de eenvoud en betrouwbaarheid is
daarom het geometrisehe middelpunt als polynoomoorsprong gekozen. In een
toekomstige uitwerking kunnen de lastoortseoordinaten gebruikt worden voor de
bepaling van het horizontale lasdraadmidden en de bovenkant van de lasdraad. Het
geometrisehe middelpunt kan dan dienen om de y-eoordinaat van het lasdraaduit
einde te sehatten.

Het flowdiagram van het randextratie algoritme is weergegeven in Fig.20.
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3.2.3 Implementatie en verificatie

Implementatie
Bij de implementatie van het algoritme uit paragraaf 3.2.2 is zo veel mogelijk

rekening gehouden met de snelheid van de implementatie. Hiertoe is de accumuIa

torgrootte Iangs de Pa-as beperkt tot vier cellen (de beperking tot 3 cellen maakt de

gevoeligheid voor clustering te groot). De accumulatorgrootte in de andere richtingen

wordt, zoals in de voorgaande paragrafen is uitgeIegd, aan de hand van de resolutie

verhoudingen bepaald.

Nadat de accumulatorafmetingen en de parameterresoluties zijn bepaald wordt voor

ieder kandidaatrandpunt het hele accumulatorarray onderzocht. Dit is op efficiente

wijze gei'mplementeerd door gebruik te maken van ophoging van variabelen. Het

uitgangspunt hierbij is dat in vergelijking (18) de waarde van E, de stapgrootten

OPl,OP2,OPa en de coordinaten (x,y) bij het dooriopen van het accumulatorarray

constant zijn. Door de drie parameters nu stapsgewijs van kleinste naar grootste

waarde te onderzoeken hoeft per cel-evaluatie in principe slechts een optelling

uitgevoerd te worden. De programmaroutine die voor ieder kandidaatrandpunt

wordt doorlopen ziet er dan als voIgt uit:
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initialize accumulatorcels to zero;
For each edge point do:
{

compute e;
a=oPlor; b=oP2"Y'; c=oP3;
a'=x-Plor-P2°Y-P3;

For P1=min to max step oP1
{

b'=a'
For P2=min to max step oP2
{

c'=b'
For P3=min to max step oP3
{

if Ic' I<e then cel[P1'P2'P3]=cel[P1'P2,P3J+l;
c'=c'+c;

b'=b'+b;

a'=a'+a;
}

}

Het HT algoritme
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Voor het accumulatorarray is een geheugenstructuur gekozen waarbij de celvolgorde
gelijk is aan de volgorde waarmee de cellen worden onderzocht. Een pointer wijst
daarbij naar de arraycellen. Na iedere parameterset-evaIuatie hoeft zodoende aIleen

deze pointer een celadres verhoogd te worden.

Om de snelheid van de HT verder te verhogen zijn de volgende stappen ondernomen:

• De variabelen a,a',b,b',c, e'en e zijn naar integerwaarden omgerekend.

• Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van registervariabelen. Met name voor c,
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c', b, b'en E levert dit grote tijdwinst. Helaas heeft de in 68020 microprocessor uit

de SUN computer niet genoeg registers voor aIle relevante variabelen.

• De HT wordt per lasbadbeeld slechts tweemaal bepaald. De aldus gevonden

randbenadering is voldoonde nauwkeurig om als initialisatie van het randvolgal

goritme te dienen.

Het piekdetectiealgortime dat na de HT wordt uitgevoord selecteert aIle accumula

torcellen met een waarde die groter is dan 90% van de maximale celwaarde.

Verificatie
Om het aldus germplementeerde algoritme te kunnen verifieren zijn kunstmatig

polynomen in een verder lege beeldruimte gegenereerd. De vergelijking van de

exacte polynoomparameters met de door het algoritme bepaalde parameters leverde

geen onjuistheden op. Hieruit is de conclusie getrokken dat het ontwikkelde model

correct is.

3.3 Resunaten en aanbevelingen

Het functioneren van het randextractiealgoritme is stapsgewijs geevalueerd. Na een

modelverificatie is het algoritme op verschillende soorten lasbadbeelden uitgepro

beerd. Omdat van de lasbadranden geen exacte gegevens bekend zijn worden de

uitkomsten van het algoritme geprojecteerd in het oorspronkelijke lasbadbeeld. Dit

maakt een visuele beoordeling mogelijk. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de

menselijke beeldverwerkingscapaciteiten die van het algoritme overtreffen.

Resultaten
Voor de lasbadplaatjes bleek een tweevoudig zoomproces de beste resultaten op te

leveren. Een drievoudig zoomproces is sneller, maar functioneert bij sommige

lasseries ten gevolge van clustering niet correct. De gemiddelde benodigde rekentijd

op een Sun 3/140 workstation bedraagt ongeveer 0,2s per beeld (alleen linker- en

rechter lasbadrand).

Voor de geevalueerde lasbadseries levert dit Adaptive Hough Transform algoritme

nauwelijks slechtere prestaties op dan een ook geevalueerd enkelvoudig Houghtrans

formatie-algoritme. Slechts voor een lasserie bleek clustering tot een verkeerde

uitkomst te leiden. De prestatie van het algoritme is redelijk tot good. Het gevonden

polynoom wijkt zelden veel af van de visueel bepaalde rand. Een groot voordeel van

het Hough algoritme is dat aIleen het parameterdomein en de fout in de x-
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coordinaat van de randpunten door de gebruiker gekozen moeten worden.
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Het randextractiealgoritme is snel maar weI gevoolig voor clustering. Het gebruik
van de contrastgradientmethode wordt dan ook sterk aanbevolen. De contrastgra
dientmethode concentreert de ruis rond de lasbadrand, en dat voorkomt clustering

tijdens het zoomproces.

Aanbevelingen
Het randextractiealgoritme voldoet in zijn huidige vorm aan de verwachtingen, maar
is nog weI voor verbetering vatbaar. Interessante onderzoeksgebieden voor

prestatieverbetering kunnen zijn:
• De bepaling van een kleinere bovengrens voor £ uit vergelijking (18). Mogelijker

wijs kan deze vergelijking herschreven worden tot een formule die een grotere

selectiviteit mogelijk maakt.
• Het gebruik van een intelligenter algoritme om pieken in het accumulatorarray

te detecteren. Door interpolatie kan de nauwkeurigheid van de piekdetectie emge
orden verhoogd wordenl18l • Daarnaast is het mogelijk dat de lasbadranden
specifieke vormen in de parameterruimte determineren. Door eigenschappen van
deze vorm te gebruiken zou een grotere nauwkeurigheid dan de accumulatorcel
resolutie bereikt kunnen worden.

• De introductie van een efficiente boomstructuur. Hierdoor wordt het algoritme
robuustermaar weI trager. Mogelijkerwijs blijft het snelheidsverlies gering

doordat met een kleiner accumulatorarray ingezoomd kan worden.

• Het gebruik van een stopcriterium anders dan het aantal focusseerstappen.
• Het verwijderen van niet geselecteerde randpunten na iedere focusseerstap. Dit

is niet gei'mplementeerd omdat het met zeker is dat dit snelheidswinst oplevert.
Om te bepalen wat de nader te evalueren kandidaatrandpunten zijn moot name
lijk een terugtransformatie uitgevoerd worden. Het is nog de vraag of dit tijdwinst
oplevert.

Snelheidsverbetering van de randextractie kan ook verkregen worden door, in plaats
van het algoritme te verbeteren, specifieke hardware te ontwerpen. In de literatuur

is hierover veel te vinden. De HT leent zich goed voor implementatie op parallelle
processoren. De profielschets van een single-processor hardwareontwerp zou er als
voIgt uit kunnen zien:

• Een processor met voldoende (meer dan 16) 32-bits registers

• Een klein maar snel geheugen (Door het AHT principe te kiezen is het program-



De HT voor lasbadbeelden 52

ma zeer compact geworden, het accumulator array is ongeveer tweehonderd bytes
groot).

• Een snelle toegang tot de kandidaatrandpunt-coordinaten.

Ret zoomprincipe leent zich ook good voor randvolging van beeld tot beeld. Nadat
de polynoomparameters van de rand zijn bepaald kan automatisch een geschikt
volume rond deze parameterwaarden als domein voor het daaropvolgende beeld
gebruikt worden. Uitgaande van de veronderstelling dat de rand van beeld tot beeld
weinig verschilt zou slechts een RT per beeld voldoende kunnen zijn. Ret algoritme
focusseert dan van beeld tot beeld. Een aldus ontworpen algoritme is compact en
waarschijnlijk robuuster dan het huidige traceer algoritme. Ret is echter de vraag
of een dergelijk algoritme de snelheid en de nauwkeurigheid van het bestaande
algoritme kan evenaren.
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4 Conclusies

De doelstelling van het onderzoek, de ontwikkeling van een algoritme voor

automatische lasbadrandextractie, is gerealiseerd. Om dit te bereiken is een

verbetering van het edgedetection-algoritme ontwikkeld, en is een randextractie

algoritme op basis van de Rough Transformatie ontworpen.

Ret edgedetectionproces is verbeterd door toepassing van het contrastgradientprinci

pe. Een nadeel van dit algoritme is dat het tot een beperkte vervorming van de rand

leidt. De voordelen van het algoritme zijn dat het relatief meer randpunten

detecteert, en dat het ruis ten gevolge van de vlamboog onderdrukt. Daarnaast is

het functioneren van de contrastgradientmethode minder afuankelijk van de helder

heid van een beeld. Er is een implementatie van deze methode uitgewerkt die geen

extra rekentijd vergt.

De Rough transformatie blijkt zeer geschikt te zijn voor lasbaden omdat zij

ongevoelig is voor onderbrekingen in de rand en omdat zij vrij ongevoelig is voor

ruis. Een nadeel van deze methode is dat zij, zonder aanpassingen, niet de

nauwkeurigheid van Least Squares methoden haalt.

De RT is uitgewerkt voor tweedegraads polynomen en er is een snel algoritme

ontworpen dat gebruikt maakt van een adaptieve focusseermethode. Ret algoritme

is in zoverre uniek dat de afmetingen van het gebruikte accumulatorarray per

transformatie varieren. De prestaties van het algoritme lijken, op grond van visuele

verificatie, te voldoen voor de lasbadbaden. Ret algoritme heeft ongeveer tweetiende

van een seconde nodig voor de benadering van de linker en rechter lasbadrand.

Ret gedurende dit onderzoek ontwikkelde algoritme profiteert sterk van de

voordelen van de contrastgradientmethode. Ret wordt daarom ook aanbevolen om

beide in combinatie te gebruiken.
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Bij1age -lasbadbeelden-

Figuur 1. Lasbadbee1d 1_023a13.

Figuur 4. Lasbadbee1d 1_029a06.
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Figuur 2. Gradient C023a13.

Figuur 3. Contrastgradient C023a13.
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Figuur 5. Gradient 1_029a06.
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Flguur 6. Contrastgradlent C029a06.
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Figuur 7. Lasbadbeeld C065a10.

Figuur 10. Lasbadbeeld 1_033a24
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Figuur 8. Gradient L_065a10

Figuur 9. Contrastgradient 1_065a10.

Figuur 11. Gradient L_033a24
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Figuur 12. Contrastgradient 1_033a24
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Figuur 14. Gradient 1_035a01

Figuur 13. Lasbadbee1d 1_035a01.

Figuur 15. Contrastgradient 1_035a01

Figuur 16. Bee1d C038a03.img

Figuur 17. Gradient 1_038a03.img

Figuur 18. Contrastgradient 1_038a03.img
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Figuur 20. Gradient 1_040a06.img
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)Figuur 19. Lasbadbeeld C040a06.img

Figuur 21. Contrastgrad.l_040a06.img

Figuur 22. Lasbadbeeld 1_015a12.img

Figuur 23. GradientC015a12.img
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