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Swier, R; Biidrage aan het lasbadanalyseprogramma: real-time maken en naadvolgmeting.
Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit Elektrotechniek, Technische Universiteit
Eindhoven, mei 1991.

In het Vulcanusproject wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een meetsysteem voor
automatische lassystemen. Dit systeem is gebaseerd op observatie van het lasbad d.m.v.
een videocamera. Daartoe was al een programma geschreven dat de randen van het
lasbad in het videobeeld off-line kon benaderen met polynomen. Deze videobeelden zijn
opgeslagen op disk.

Een van de doelen van het meetsysteem is het automatisch kunnen volgen van de te
lassen naad. Gebleken is dat als de lastoorts zich niet midden boven de lasnaad bevindt
het lasbad asymmetrisch van vorm is. Om dit te kunnen onderzoeken zijn er grootheden
bedacht die aan de hand van de polynomen op verschillende manieren de asymmetrie van
een lasbad weergeven. De metingen van deze grootheden zijn ge·implementeerd.

Het ander onderwerp van mijn afstuderen omvatte het geschikt maken van het totale
beeldverwerkingsprogramma voor on-line verwerking van beelden van een videocamera.
De pogingen om het programma sneller te maken hebben slechts ten dele succes gehad.
Het programma is nu geschikt om on-line beelden in te nemen, te verwerken en naadvolg
metingen te testen.

Swier, R; Contribution to the welding pool analyse program: real-time making and seam
following [in Dutch]. M.Sc. Thesis, Measurement and Control Section ER, Dept. of
Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, Mai 1991.

Within the Vulcanus project research is being done on the development of a measurement
system for automatic welding systems. This system is based on the observation of the wel
ding pool by means of a video camera. A program was already written which could off-line
approximate the contours of the welding pool in a welding image by means of polynomials.
These welding images are stored on disk.

One of the purposes of the measurement system is to be able to automaticaly follow the
welding seam. It has been proved that if the welding torch is not above the middle of the
welding seam, the contours of the welding pool are not symmetrically. Measurements are
developed and implemented which measure the symmetry on different ways.

The other subject of my thesis was to rewrite the analyse program so that it is suited for
on-line analyse of images from a video camera. The attempts to make the program faster
where only partly succesful. The program is now suited for on-line reading and analysing
images from camera. It is now possible to test the seam-following measurements.
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1 INLEIDING
In het Vulcanusproject wordt gewerkt aan een meetsysteem voor automatische lassyste
men (bijvoorbeeld robots). Het meetsysteem moet informatie verschaffen die gebruikt kan
worden om de kwaliteit van de geproduceerde lasverbinding te beheersen.

Het meetsysteem is gebaseerd op het bepalen van de geometrie van het lasbad. Dit wordt
opgenomen m.b.v. een videocamera die aan de lastoorts is bevestigd, waarna een
beeldverwerkingssysteem de videobeelden analyseert en enkele karakteristieke groothe
den daarvan bepaalt.

De beeldverwerking gebeurt in de volgende stappen:
1. Beeldkwantisatie.
2. Segmentatie: het onderscheiden van lasbad en achtergrond. Dit gebeurt door

randdetectie (edgedetection).
3. Vormanalyse: het herkennen van stukken lasbadrand wat gebeurt d.m.v. tracering.
4. Beschrijving: het bepalen van karakteristieke grootheden waarmee de vorm van het

lasbad beschreven wordt. Dit geschiedt in twee stappen: allereerst worden gevon
den randstukken benaderd door polynomen, waardoor oneffenheden en ontbreken
de stukken vereffend worden (approximatie). Vervolgens worden grootheden
bepaald op grond van de polynomen.

Momenteel bestaat er een computerprogramma genaamd Analyse, waarmee de beelden in
off-line situatie verwerkt kunnen worden tot en met de approximatie. Er moet nu onder
zocht worden welke geometrische grootheden van belang zijn.

Bij het beheersen van de laskwaliteit is het correct volgen de te lassen voeg, de lasnaad,
een van de te verrichten functies. Aangezien dit vermoedelijk de eenvoudigst te realiseren
functie is, zal geprobeerd worden dit als eerste te realiseren.

Om dit te bereiken moet Analyse zodanig uitgebreid worden dat er on-line metingen
uitgevoerd kunnen worden. Dit werd beoogd met de afstudeeropdracht die bestaat uit:
1. Het direct laten verwerken van beelden uit een videocamera, met aandacht voor

snelheid en synchronisatie.
2. Het bedenken van enkele grootheden die gebruikt kunnen worden bij het volgen

van de lasnaad.

In deel I van dit verslag zal besproken worden hoe het eerste deel van de opdracht
ontworpen, ge'implementeerd en getest is. In deel II van dit verslag zal hetzelfde gedaan
worden m.b.t. het tweede deel van de opdracht. Beide delen staan op zichzelf en kunnen
afzonderlijk gelezen worden. In het laatste hoofdstuk zullen de overal conclusies n.a.v.
beide delen getrokken worden.
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2 REAL-TIME MAKEN VAN ANALYSE

Het programma Analyse is geschikt om off-line de randen van lasbaden te benaderen door
polynomen. De lasbadbeelden worden daarbij gelezen van disk. De laatste stap van de
beeldverwerking, het bepalen van grootheden op grond van de polynomen, zal in het
tweede deeI van dit verslag beschreven worden. Behalve deze laatste beeldverwerkings
functie moet er ook nog een functie geschreven worden die het inlezen van lasbadbeelden
van een camera mogelijk maakt.

Nadat aile beeldverwerkingsfuncties gerealiseerd zijn zal in de praktijk getest moeten
worden of het principe van de gebruikte verwerkingsstappen wei voldoet. Ook moet
langzamerhand het programma geschikt gemaakt worden voor het uiteindelijke doel: het
real-time meten als onderdeel van een automatisch lassysteem. Analyse is niet geschre
ven voor real-time verwerking maar om verschillende detectietechnieken uit te kunnen
proberen. Er is daarom bekeken waar Analyse aangepast en uitgebreid moest worden
zodat het programma hier wei geschikt voor is.

In dit hoofdstuk zal het ontwerp beschreven worden van een nieuw programma, genaamd
RCanalyse. In feite is RCanalyse een aangepaste versie van een kopie van Analyse. De
belangrijkste verschillen tussen RCanalyse en Analyse Iiggen daarin dat Rt_analyse
beelden van een camera in kan lezen en speciaal geschikt is om tijdens het lassen, dus
real-time, beelden te verwerken.

In dit hoofdstuk wordt begonnen met het omschrijven van de doelstellingen en ontwerp
overwegingen van RCanalyse. Omdat Rcanalyse een herschreven versie is van Analyse
zijn ook de verschillen tussen de doelstellingen van beide programma's aangegeven. In de
volgende paragraaf wordt beschreven hoe de doelstellingen zijn vertaald naar een
opsomming van wat RCanalyse zal moeten kunnen. Dit wordt beschreven in de
Functionele Specificatie. In de paragraaf Ontwerp en implementatie wordt beschreven hoe
de verschillende functies uiteindelijk zijn gealloceerd in het ontwerp. Oit ontwerp is
ge·implementeerd. Aanpassingen aan het ontwerp die naar voren kwamen tijdens de
implementatie worden tegelijkertijd met het ontwerp besproken. In de laatste paragraaf
wordt besproken in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald.

2.1 Doelstellingen

Bij het (her)schrijven van een groot en complex programma moet men eerst kort de eisen
opstellen waaraan het programma moet voldoen. Rcanalyse moet aan de volgende
doelstellingen voldoen:

1- MODULAIR EN TOEGANKELlJK
Het programma fungeert in een onderzoeksomgeving. Dit betekent ondermeer dat routines
eenvoudig moeten kunnen worden aangepast. Dit vereist een (gedeeltelijk) modulaire
opzet van het programma. Er moet een basisstruetuur zijn waaraan beeldbewerkingsrouti
nes kunnen worden gekoppeld. Om het programma makkelijk aan te kunnen passen is het
noodzakelijk dat het programma en de allocatie van programmafuncties in files een
duidelijke opbouw hebben.
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2- HOGE VERWERKINGSSNELHEID
Het programma moet snel genoeg zijn om 5 a 10 beeldjes per seconde te kunnen
opnemen en verwerken. Dit is eenigzins in strijd met de doelstelling dat het programma
duidelijk van opbouw en makkelijk aan te passen moet zijn. Het aantal beeldjes per
seconde dat verwerkt kan worden bepaalt hoe nauwkeurig de naad gevolgd kan worden.

3- ALLEEN MEETGEGEVENS GENEREREN
Het programma moet aileen werken als een meetsysteem, d.w.z. het programma hoeft nog
geen parameters door te geven aan o.a. het robotbesturingsprogramma. RLanalyse en de
robotbesturing zijn dus volledig losgekoppeld.

4- ALLEEN VOOR NAADVOLGMETING
Het programma zal zich beperken tot het meten en opslaan van parameters voor de
bepaling van de positie van de lastoorts t.O.v. de lasnaad.

5- GEEN BEELDROTATIE
Voor het bepalen van de lasbadonderrand en voor het bepalen van het lasdraaduiteinde
maakt Analyse gebruik van over 90 graden geroteerde beelden. RLanalyse zal geen
gebruik maken van geroteerde beelden aangezien roteren veel tijd kost. Dit betekent wei
dat er een nieuwe lasdraaduiteindebepaling ontworpen en ge'implementeerd zal moeten
worden.

6- GEEN ORTHOGONALE FUNCTIES
Analyse biedt de mogelijkheid lasbadranden te benaderen met orthogonale functies.
RLanalyse zal geen gebruik maken van orthogonale functies aangezien de verwerking
met niet orthogonale functies sneller gaat.

7- DEZELFDE SOFT- EN HARDWARE ALS BIJ ANALYSE
Net zoals Analyse zal RLanalyse in de programmeertaal C worden geschreven en zal
uitgevoerd worden op een Sun 3/140 werkstation, gekoppeld met de Image Processor
(Imaging Technology ITEX series 151 Image Processor).

8- GEEN OPSLAG VAN BEELDEN
De output van RLanalyse zal bestaan uit meetresultaten, er zullen dus geen hele
lasbadbeelden worden opgeslagen.

9- SINGLE STEP OPTIE
Om RLanalyse te kunnen testen zal er ook een mogelijkheid ingebouwd moeten worden
om net zoals in Analyse beelden stap voor stap te kunnen verwerken.

2.2 Functionele Specificatie

De volgende stap bij het gestructureerd ontwerpen is het opstellen van de Functionele
Specificatie. Hiervoor moeten aile doelstellingen opgesplitst worden in eenvoudig te reali
seren, puur functionele blokjes. Om aan zijn doelstellingen te kunnen voldoen moet
RLanalyse het volgende kunnen:

1) User interface:
Start de real-time analyse,
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Lees optioneel data invoer van de gebruiker,
Selecteer beelden van disk,
Modificeer aile analyse parameters op aanvraag van de gebrui ker,
Zet schakelaars die bepalen wat er op de monitor vertoond moet worden,
Zet een schakelaar voor het van disk lezen van een beeld of van camera lezen,
Maak stap voor stap executie mogelijk,
Stop het programma.

2) Initialisatie
3) Inlezen van het beeld (het aanroepen van programmafuncties hier-

voor).
4) Randdetektie
5) Partitioning (ook wei approximatie genoemd)
6) Uitvoeren van metingen:

Het bepalen van de parameterwaarden voor het bepalen van de positie van de
lastoorts t.O.v. de lasnaad,
Het bepalen van de lengte van de lasdraad.

Sia de resultaten op.
7) Synchronisatie: roep de verschillende programmafuncties op tijd

en in de juiste volgorde aan.

Ad1) De gebruiker zal de mogelijkheid geboden worden om de input stap voor stap te
verwerken. er wordt dan na elke executiestap gewacht op toestemming van de gebruiker
om door te gaan met de verwerking. De gebruiker kan er ook voor kiezen om niet na elke
stap te wachten maar de verwerking zo snel mogelijk te vervolgen. Deze laatste optie heet
'real-time analyse'.
Ook kan de gebruiker gegevens zoals nummer en parameters over het te lassen proefstuk
in voeren. Deze gegevens zullen bij de meetresultaten worden bijgevoegd. Ook moet de
gebruiker parameters van RCanalyse kunnen aanpassen en vastleggen.

Ad3) Onder het inlezen van het beeld verstaan we het opnemen, kwantiseren en digitalise
ren van het beeld. Dit deel zal worden uitgevoerd door de Image Processor. Rcanalyse
zal zowel van disk als van camera beelden moeten kunnen inlezen. De programmafuncties
voor het inlezen van disk staan in Analyse, de programmafuncties voor het inlezen van
camera moeten worden geschreven.

Ad4) Ook dit deel moet worden uitgevoerd op de Image Processor. De programmafuncties
hiervoor staan al in Analyse. Op de functies 3) en 4) na worden aile functies uitgevoerd op
de Sun.

Ad7) Er is gekozen voor een timing waarbij de verschillende programmafuncties achter
eenvolgens worden aangeroepen. Er zal dus geen sprake zijn van 'deadlines' waarop
programmafuncties beeindigd moeten zijn.

2.3 Ontwerp en implementatie

Het bleek al snel dat om aan de doelstellingen te voldoen er het beste een geheel nieuwe
programmastructuur ontworpen kon worden. Het gevolg hiervan was dat Analyse volledig
herschreven moest worden. Er wordt begonnen met een beschrijving van de argumenten

9



voor de nieuwe programmastructuur. Vervolgens wordt beschreven hoe Rt_analyse
uiteindelijk is ge·implementeerd.

De argumenten voor de structuur van Rt_analyse zijn de volgende:

1) NIEUWE DOELSTELLlNG, NIEUWE STRUCTUUR
De nieuwe structuur van Rcanalyse weerspiegelt de geheel andere doelstelling van
Rt_analyse t.o.v. Analyse (real-time verwerking Lp.v. testen van analysemethoden). In
plaats van het oude programma proberen "bij te schaven" zodat het aan de nieuwe doel
stellingen voldoet, heb ik het beter geacht opnieuw te beginnen met een nieuwe structuur
die van het begin af aan gericht is geweest op de nieuwe doelstellingen.

2) TIJDWINST
Door elkaar aanroepende programmafuncties in dezelfde files te zetten is geprobeerd
minder verre en daardoor mogelijk snellere programmasprongen te creeren. Ook zijn
programmafuncties die vaak worden aangeroepen direct als programmatekst in de aan
roepende functie gezet Lp.v. de oorspronkelijke functieaanroep.

3) OVERZICHTELlJKHEID
In Analyse zijn de programmafuncties vooral functioneel gegroepeerd, d.w.z. programma
functies waarvan de functie of het werkgebied min of meer overeenkomen staan in
dezelfde file. Een voorbeeld hiervan is de file im_rout.c waarin aile files m.b.t. de Image
Processor staan. Het bleek dat deze verdeling lang niet altijd even duidelijk is en dat er
vaak gezocht moet worden in welke file een bepaalde programmafunctie staat. Ook leidt
het uitvoeren van een real-time analysis tot het steeds naar een andere file springen
aangezien voor de real-time analysis achtereenvolgens programmafuncties moeten worden
uitgevoerd met een heIe andere functie.

4) ERROR CHECKING
Het bleek dat in Analyse verschillende programmafuncties onnodig dubbel werden
aangeroepen. Verder leek het dat sommige programmafuncties niet werden aangeroepen
terwijl ze impliciet wei werden aangeroepen. Het enigszins gebrekkige commentaar in het
programma gaf meestal geen opheldering in deze gevallen. Door het programma opnieuw,
van de grond af aan op te bouwen werd duidelijk welke programmafuncties wei en niet
nodig waren. In Rcanalyse worden programmafuncties waar mogelijk niet impliciet, maar
expliciet aangeroepen door de overkoepelende programmafuncties, zoals main 0,
reaLtime_analysis 0 en user_interlace O. In aile gevallen is in de header van de functies
aangegeven door welke functies de functie wordt aangeroepen ("parents") en welke
functies de functie op zijn beurt aanroept ("children").

Aangezien Analyse en Rcanalyse grotendeels dezelfde doelstellingen en functies hebben
zullen zoveel mogelijk de programmafuncties van Analyse gebruikt worden.

Er is gekozen voor een modulaire structuur boven een hierarchische structuur omdat een
modulaire structuur eenvoudiger te implementeren en eenvoudiger aan te passen is en
omdat een hierarchische structuur meestal langzamer is.

Stukken programmatekst m.b.t. geroteerde beelden zijn verwijderd. Deze stukken
programmatekst vertragen de executie waarschijnlijk nauwelijks aangezien het meestal
gaat om "if" statements waar meteen overheen gesprongen wordt als niet aan de voor
waarden voor geroteerde beelden is voldaan. Toch zijn deze stukken verwijderd omdat ze
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geen functie hadden en daarom verwarrend werken voor komende gebruikers van het
programma.

Hetzelfde geldt voor orthogonale functies. Aile programmatext m.b.t. orthogonale functies
is dan ook verwijderd.

De structuur van Rcanalyse is als voigt:

Aile programmafuncties die nodig zijn voor de hoofdfunctie van Rcanalyse, namelijk het
bepalen van de positie van de lastoorts t.o.v. de lasnaad, zijn in een file gezet: main.c.
Main.c bevat daartoe de functies main 0, real_time_analysis 0 en de programmafuncties
nodig voor de edgedetection, de tracering, de approximatie en de meting van de asymme
trie van het lasbad.

Functies die elkaar aanroepen staan in dezelfde file. Ais een functie door meerdere
functies wordt aangeroepen, dan komt de functie in de file main.c als hij nodig is voor het
bepalen van de positie van de lastoorts t.O.v. de lasnaad; als de functie daar niet voor
nodig is, dan komt de functie in de file van waaruit hij het eerste wordt aangeroepen vanaf
het moment van opstarten van RCanalyse. Voor dit doel bestaan momenteel de volgende
files:

1} initialize.c
Deze file bevat aile programmafuncties die nodig zijn voor de initialisatie van het geheu
gen, van de Image Processor, van de standaard parameters en van globale pointers en
variabelen.

2} user_interface.c
Bevat de programmafuncties voor het vertonen en uitvoeren van de verschillende
gebruikers menu's. Usecinterface.c biedt de gebruiker momenteel de volgende mogelijk
heden:

Beeindig Rt_analyse.
Real-time analysis: executeer het programma vanaf het inlezen van een beeld tot
en met de metingen zonder te wachten, lees meteen het volgende beeld in, enz.
Selecteer beelden van disk.
Verander edgedetection parameters en kernels.
Verander parameters voor bepaling lastoortspositie.
Executeer de analyse stap voor stap en verander tracering en approximatie
parameters; voor het veranderen van tracering en approximatie parameters is het
noodzakelijk dat tenminste een beeld is verwerkt door de edgedetection.
Selecteer executie mode:

Normal: aile tussenresultaten worden naar de monitor gestuurd; deze mode
is geschikt voor test- en demonstratiedoeleinden.
Turbo: executeer zo snel mogelijk door geen gebruik te maken van een
buffer voor de opslag van de tussenresultaten; bij deze mode is de voort
gang van de executie dus niet op de monitor te volgen.

Selecteer beeld-input-bron: lees van disk of lees van camera.
Schrijf commentaar van de gebruiker in de file met meetresultaten.
Bewaar de file met meetresultaten en open een nieuwe file.

3} edgedecmod.c
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Komt overeen met de gelijknamige file uit Analyse. In deze file staan aile programmafunc
ties benodigd voor het veranderen van edgedetection parameters.

4) part_mod.c
Komt overeen met de gelijknamige file uit Analyse. In deze file staan aile programmafunc
ties benodigd voor het veranderen tracering, approximatie en window parameters.

De real-time analysis kan aileen onderbroken door het heIe programma af te breken. Het
bleek namelijk niet mogelijk een programmafunctie te schrijven die test of de real-time
analysis afgebroken moet worden zonder dat die programmafunctie wacht op "ja" of "nee".

2.4 Conclusies

Het programma Analyse is herschreven tot een programma RCanalyse met een structuur
die beter bij de doelstellingen past van RCanalyse.

Door Analyse te herschrijven kwamen automatisch fouten en onduidelijkheden naar boven.
Deze zijn verbeterd in RCanalyse.

Waar het commentaar in Analyse onvolledig of onduidelijk was is dit in RCanalyse
verbeterd.

Overbodig geworden programmafuncties als rotatiefuncties en orthogonale functies zijn
verwijderd.
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3 REKENTIJDEN

Een belangrijke eigenschap van Rt_analyse is de snelheid waarmee een beeld verwerkt
kan worden. Het doel is om real-time minimaal 5 beeldjes per seconde (dus 200 ms per
beeldje) te kunnen verwerken. Er zijn daarom een aantal metingen uitgevoerd m.b.t. de
benodigde rekentijden om na te gaan hoe snel Rt_analyse is en of Rt_analyse inderdaad
sneller is dan Analyse.

Allereerst zijn een aantal metingen verricht met het standaard Sun programma voor
Performance Analysis (= prestatie analyse) GPROF. Deze metingen worden beschreven in
de eerste paragraaf. Omdat de resultaten deden vermoeden dat GPROF niet correct met
het beeldverwerkingsprogramma om ging, zijn vervolgens nog een aantal metingen
verricht. Hierbij werden de rekentijden gemeten door statements in het programma op te
nemen die de tijd op het console schreven. Hiermee wordt het verschil in tijd voor en na
executie van het programma bepaald. Deze metingen worden in de tweede paragraaf be
schreven.

3.1 Metingen Performance Analysis

Omdat er zich nogal wat problemen hebben voorgedaan tijdens het werken met GPROF
en om de gedane metingen eventueel te kunnen verifieren zullen GPROF en de metingen
uitgebreid worden besproken. Dit is ook de reden dat aileen de benodigde rekentijden van
Analyse er mee zijn gemeten.

Voor het kunnen executeren van GPROF is het noodzakelijk dat het hele programma
wordt gecompileerd met de optie -pg. Daartoe moet deze optie in de compilatie file
'Makefile' worden bijgevoegd. De compilatiefile 'Makefile' is een batchfile die er voor zorgt
dat de verschillende files van RLanalyse correct gecompileerd en gelinkt worden. Voor
het opnieuw compileren is het noodzakelijk dat de aanmaakdata van de source- en van de
object files niet overeenkomen. bijvoorbeeld door de source files na een kleine verandering
opnieuw op te slaan d.m.v. 'save'. Zo compileert de 'Make' utility van het Sun Operating
System SunOS niet het hele programma opnieuw als de 'Makefile' veranderd is.

Als een file niet met -pg is gecompileerd dan kan GPROF de herkomst van de aanroepen
van de functies in die file niet vinden. GPROF noemt deze herkomst (='parent') dan
<spontaneous>. GPROF kan het aantal aanroepen van de functie dan niet genereren
zodat uit de totale rekentijd die de functie zelf verbruikt niet berekend kan worden. Immers
deze totale rekentijd in een functie wordt als voigt berekend:

Rekentijd in een functie zelf = aantal aanroepen * tijd per aanroep

Behalve de rekentijd die door een functie zeit wordt verbruikt. berekent GPROF de tatale
tijd die door de functie wordt verbruikt. GPROF berekent de totale tijd die de functie
verbruikt als voigt:

Totale tijd in functie = tijd in functie zelf + (som over tijd in aile aangeroepen functies).
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Als nu GPROF niet weet dat de parent een functie heeft aangeroepen dan wordt de door
de aangeroepen functie verbruikte tijd niet meegeteld en is de door GPROF opgegeven
totale tijd dus te laag. Deze problemen doen zich met name voor bij Image Processor
library functies omdat het niet mogelijk bleek deze functies te laten herkennen door
GPROF. Hierdoor worden van al deze functies de rekentijden niet berekend en worden
deze rekentijden niet meegerekend met de aanroepende functies.

3.1.1 Uitvoering van de metingen

Om mijn meetresultaten met die van Van Dommelen (1990) te kunnen vergelijken (Van
Dommelen heeft Analyse met hetzelfde programma GPROF getest) is hetzelfde proefstuk
getest als welke Van Dommelen getest heeft: Oa.

De doelstellingen op grond waarvan de verschillende testen zijn gekozen zijn de volgende:
Verifiaren van de meetresultaten van Van Dommelen (deze metingen zijn 'verslag
Do' genoemd),
Na gaan hoe nauwkeurig GPROF is als er:

geen veranderingen zijn,
als er kleine veranderingen zijn,

Na gaan hoe snel Analyse is.

Uiteindelijk zijn de resultaten vergeleken van de volgende vier metingen, genaamd 'D01',
'D02', 'Sw1' en 'Sw2':
1) Do1: Analyse
2) 002: .. met vijf extra kommentaarregels in de source files. Aangezien de

compiler commentaar verwijdert zou dit voor de executietijd niets uit mogen maken.
3) Sw1: Analyse met aileen die verandering dat de Image Processor library files zijn

gekopieerd van het directory lusrl150/include naar het directory ana/include. De
betreffende aanroep van deze library files in de file header.c is dienovereenkomstig
veranderd. De library files zijn verplaatst om ze dichter bij Analyse te zetten (Analy
se staat in het directory ana) en om nieuwe aanmaakdata van deze files te krijgen
zodat ze opnieuw gecompileerd zouden worden. Dit laatste is echter niet gelukt
zodat GPROF de herkomst van calls van Image Processor library functies niet kan
vinden.

4) Sw2: volkomen identiek aan Sw1.

Aile metingen zijn als voigt uitgevoerd:

1)Opstarten van Analyse;

2)selecteren (optie 1) van de imagefiles LOOOa*.img (in elke imagefile is een lasbadopna
me opgeslagen);

3)aanroepen van optie 7: real-time analysis: de 48 geselecteerde image files werden 5
maal achter elkaar verwerkt. Er is gewerkt met niet orthogonale polynomen omdat deze
sneller zijn zoals bleek uit de door Van Dommelen uitgevoerde metingen. De parameters
voor de polynomen zijn niet veranderd, de standaardinstellingen zijn dus gebruikt. Er bleek
dat na verwerking met als initiale waarden de standaardinstellingen de meeste imagefiles
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'bordererror = 0'1 gaven. Er geldt 'bordererror = 0' als het verschil tussen windowvorm en
de nieuw berekende parabool klein genoeg is, de berekende parabool wordt dan als be
trouwbaar gekwalificeerd en er worden nieuwe windows berekend aan de hand van die
berekende parabool. 'Bordererror = l' leidt tot het niet of sneller uitvoeren van functie{s)
waardoor de executietijd verandert. De real-time analysis roept eerst de functie execu
te_edgedetection() aan voor de edgedetection (voornametijk m.b.v. Image Processor
library functies) en vervolgens de functie execute-partitioning() die de parabolen berekent.

4)D.m.v. optie 0 werd Analyse beeindigd.

3.1.2 Resultaten

Uit de vergelijking van de programmatext van de functie execute-partitioning() met de
volgens GPROF door execute-partitioning() aangeroepen functies blijkt dat GPROF aile
aangeroepen functies inderdaad vindt m.u.v. de Image Processor library functies. In tabel
3.1 staan de rekentijden die de functie 'execute-partitioning()' verbruikt volgens GPROF.

Tabel3.1
Rekentijd per aanroep van de functie execute-partitioning() volgens
GPROF.

Meting ms/call

Dol 70.99
Do2 68.63
Swl 68.30
Sw2 67.22

Verslag Do 81.08

Het blijkt dat de functie execute_edgedetection() volgens GPROF steeds minder dan 10
ms verbruikte. De oorzaak van deze duidelijk foute waarden ligt daarin dat GPROF de
aanroepen van Image Processor library functies niet vindt.

Verder bleek tijdens het verwerken van de resultaten dat een aantal functies vaker werd
aangeroepen dan strikt noodzakelijk was. Dit was met name het geval met initialisatie
functies.

3.1.3 Conclusies

N.a.v. de metingen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Vanwege het lage aantal metingen en de vrij grote spreiding van GPROF (verge/ijk Sw1
en Sw2) is de betrouwbaarheid van de metingen en de daarop gebaseerde conclusies be
perkt.

1 In C staat 0 voor false en I voor true. Als dus geldt borde
rerror = 0, dan is de bewering 'bordererror false' en is er dus geen
bordererror.
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De uitgevoerde metingen waren minimaal 12% (10 ms) sneller dan de resultaten die van
Van Dommelen in zijn verslag geeft. Het zou kunnen dat de ligging van de windows t.O.v.
de lasbadranden het aantal berekeningen en daarmee de snelheid van de executie be
invloedt.

GPROF is geschikt om te controleren of functies niet vaker dan nodig worden aangeroe
pen.

Momenteel kost de real-time analyse volgens GPROF van een imagefile 80 ms voor de
edgedetection (Vervuurt, 1989)1 + 70 ms voor de partitioning = 150 ms. Dit is dus slechter
dan de minimale doelstelling van 200 ms.

3.2 Directe tijdmetingen

Om de rekentijd te meten die de volledige verwerking van een beeld kost, dus inclusief de
edgedetection die door GPROF niet wordt meegerekend, is een andere meetmethode
ontwikkeld. Tevens rezen er tijdens de metingen met GPROF vraagtekens of GPROF wei
alles, dus bijvoorbeeld ook sprongen van de ene functie naar de andere, meerekende in
de berekening van de rekentijden.

Ook deze metingen zijn nauwkeurig beschreven om een eventuele verificatie mogelijk te
maken.

3.2.1 Uitvoering van de metingen

Aile metingen zijn verricht door het uitprinten van de tijd in secondes d.m.v. de standaard
C functie time(&tp). De tijd werd uitgeprint aan het begin van de real-time executie en aan
het einde van de real-time executie 240 bee/djes later, tenzij anders vermeld. Voor aile
tijden geldt dat ze betrouwbaar zijn op +/- 1 sec/240 beeldjes =+/- 4 ms.

In vrijwel aile gevallen zijn dezelfde metingen meerdere malen uitgevoerd om een hogere
betrouwbaarheid te krijgen. In de onderstaande tabellen zijn de uitkomsten van aile
metingen weergegeven om een indruk te geven van die betrouwbaarheid. Ook is de
gemiddelde uitkomst gegeven.

In aile metingen traden ongeveer even weinig gevallen met 'bordererror = l' op, tenzij
onder bijzonderheden vermeldt. Zoals al vermeld leidt 'bordererror = l' tot het niet of
sneller uitvoeren van functie(s) waardoor de executietijd veranderr.

1 Deze rekentijd is bepaald met een AT PC als hostcomputer.
Gesteld wordt dat met de Sun als host de edgedetection tenminste
even snel wordt uitgevoerd.

2 N. B. dit wil niet zeggen dat de totale executieti jd alti jd
lager wordt omdat de executietijd ook nog door andere faktoren
bepaald wordt.
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Van invloed op de executietijd is de compilering van de source files. De compilering is bij
aile metingen gedaan d.m.v. een "Makefile" van de volgende vorm:
cc -pg -fsingle -f68881 -c -g

Ook van invloed op de executiesnelheid, zoals uit de metingen zal blijken, is de mode van
de host computer, een Sun 3/140 station. De volgende drie mogelijkheden zullen be
schouwd worden:
(1 )'Binnen Sunview': Sunview is een window programma op de Sun dat extra gebruikers
gemak biedt. Het Sun programma Sunview kan opgestart worden waarna men o.Lv.
Sunview zowel kan editten als executeren. Men kan Sunview echter ook beeindigen (of
gewoon niet opstarten) waarna men ook kan executeren of editten, het editten gaat dan
met minder gebruikersvriendelijke tools. Dit laatste zal ik 'buiten Sunview' noemen.
(2)Binnen Sunview, Cbreak: binnen Sunview is het mogelijk een mode op te starten die
het scherm en het toetsenbord herdefinieert. Dit opstarten gebeurt door in de sourcetekst
de volgende commando's bij te voegen:

initscr 0; r Initialiseer screen routines. *1
cbreak 0; r Start mode. *1

Na dit opstarten is het o.a. mogelijk input van het toetsenbord te lezen zonder deturn> in
te toetsen d.m.v. getch 0;. Deze mode wordt beeindigd met het volgende commando:

endwin 0; /* Finish mode. *1
Deze mode is hier beschouwd omdat het de executiesnelheid bleek te be·invloeden. De
mode werkt aileen binnen Sunview. Bij executie buiten Sunview maakt het dus niet uit of
het programma met of zonder de bovenstaande commando's is gecompileerd.
(3)Buiten Sunview.

In de header van de tabellen is ook vermeldt welke serie beelden is gebruikt. Dit kan zijn
de serie Oa (dus de imagefiles 1_000a01.img tot en met LOOOa48.img) zijnde een duidelijk
beeld met weinig ruis, of de serie 35a zijnde een onduidelijk beeld met een asymmetrisch
lasbad.

3.2.2 Meetresultaten

In tabel 3.2 tot en met 3.6 zijn de meetresultaten weergegeven. Eventuele opmerkingen
m.b.t. een serie metingen met een bepaald nummer worden na de betreffende tabel onder
vermelding van dat nummer besproken.
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Tabel 3.2 Resultaten van de metingen 'binnen Sunview' m.b.t. Oa.

nr Geexecuteerde cbreak tijdmetingen tijd bijzonder-
functies in ms/beeld gem. heden

1 Rt_analyse Nee 950 937 904 921
895

2 Rt_analyse Nee 937 937 veel
bordererrors

3 Analyse Ja 758 767 757 762 764
762 775 767

4 Rt_analyse Ja 783 783 783

5 Analyse: Ja 412 412
edgedetection

6 Rt_analyse Nee 900 900 show overl
point_connect

7 read_image Nee 337 337 337

8 read_image Nee 466 458 462
exec.edgedet
show_overlay

9 Rt_analyse Nee 562 567 564 fileoutput

Ad1) Ais bij geexecuteerde functies de naam van het hele programma is vermeld, dan
wordt de volledige executie van de functie reaLtime_analysis() van het betreffende
programma bedoeld. De functie reaLtime_analysis() van RCanalyse gebruikt de functie
show_overlayO niet tenzij anders aangegeven. De functie reaLtime_analysisO van Analyse
gebruikt show_overlay() standaard weI.

Ad3) Ais Analyse wordt geexecuteerd, dan wordt altijd met cbreak geexecuteerd aange
zien dit in de sourcetekst van Analyse staat. Analyse is beschouwd als referentie en
daarom is Analyse steeds onveranderd gebleven.

AdS) Ais bij bijzonderheden 'poinCconnect' is vermeld, dan is de programmatekst van de
functie point_connectO in de programmatekst van de functie wind-partO geplaatst. De
functie poincconnectO wordt dan niet meer als zelfstandige functie aangeroepen. De
functie poinCconnectO wordt per meting enkele duizenden keren aangeroepen en door die
functie niet meer aan te roepen maar direct in de programmatext van de aanroepende
functie te zetten wordt dus in theorie de tijd benodigd voor enkele duizenden programma
sprongen uitgespaard.

Ad?) Tenzij anders vermeld zijn aile afzonderlijke functies altijd in RCanalyse geexecu
teerd. De overeenkomstige functies in Analyse zijn echter volkomen identiek zodat het in
de executiesnelheid niet uit zou moeten maken.

Ad9) Ais bij bijzonderheden 'fileoutput' is vermeld dan werd bij deze metingen aile output
in een file geschreven Lp.v. naar de Sunmonitor gestuurd.
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Tabel 3.3 Resultaten van de metingen buiten Sunview m.b.t. Oa.

Nr Geexecuteerde cbreak tijdmetingen tijd bijzonder-
functies in ms/beeld gem. heden

1 rt_analyse Nee 579 579 579 point connect

2 rt_analyse Ja 579 579 579

3 analyse Ja 579 575 577

4 rt_analyse Nee 570 570 570 563
554 575 537

5 rt_analyse Nee 566 558 562 point connect
in user int

6 read_image Nee 337 320 333 327
320

7 read_image Nee 391 383 387
exec.edgedet

8 read_image Nee 425 404 414
exec.edgedet
sethmask

9 read_image Nee 437 420 428

10 rt_analyse Nee 525 520 520 524 fileoutput
525 529

AdS) De functie point_connectO is in een andere file gezet dan de file waaruit hij wordt
aangeroepen.

AdS) Voordat de tracering kan worden uitgevoerd moet er het een en ander ge"initialiseerd
worden. Dit kan rechtstreeks d.m.v. de commando's fb_clf (82,0) en fb_sethmask (OxOOff)
of Indirect door het aanroepen van de functie show_overlayO waarin deze commando's
worden uitgevoerd. In Analyse wordt standaard show_overlayO aangeroepen, in Rcanaly
se worden de commando's standaard rechtstreeks aangeroepen.

Tabel 3.4 Resultaten van de metingen binnen Sunview m.b.t. 35a.

Nr Geexecuteerde cbreak tijdmetingen tijd bijzonder-
functies in ms/beeld gem. heden

1 read_image Nee 320 322 321

2 read_image Nee 437 420 428
exec.edgdet
show_overlay

Ad2) Aile (Rt->Analyse verwerkingen van 3Sa leveren veel meer bordererrors dan bij Oa
door de slechte en asymmetrische beelden.
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Tabel 3.5 Resultaten van de metingen buiten Sunview m.b.t. 35a.

Nr Geexecuteerde cbreak tijdrnetingen tijd bijzonder-
functies in ms/beeld gem. heden

1 read_image Nee 379 367 373

2 rt_analyse Nee 510 497 503

Oe metingen uit tabel 3.6 zijn uitgevoerd door 240 maal het lasbadbeeld Oa03 van een
video band in te lezen en vervolgens te verwerken in de Turbo executie mode.

Tabel 3.6 Resultaten van de metingen m.b.t.Oa03 buiten Sunview met
Turbo executie.

Nr Geexecuteerde cbreak tijdrnetingen tijd bijzonder-
functies in ms/beeld gem. heden

1 read_image nee 118 122 120 turbo
exec.edgedet

2 rt_analyse nee 279 283 281 turbo

Ad1} Ais in bijzonderheden 'turbo' staat vermeld dan zijn de metingen uitgevoerd met
turbo-executie. Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk is dit aileen mogelijk als de beelden
van een externe bron zoals een camera of videorecorder gelezen worden. Voor het inlezen
van een lasbadbeeld wordt altijd de functie read_image(} aangeroepen onafhankelijk van
of van disk of van een externe bron wordt gelezen. Met turbo-executie is het niet mogelijk
om de functies read_image(} of execute_edgedetection(} afzonderlijk uit te voeren omdat
beide functies achter elkaar in de Image Processor worden uitgevoerd zonder dat tussen
de twee functies in teruggekeerd wordt naar de Sun.

3.2.3 Conclusies

Uit tabel 3.2 meting nr 1 (kortweg 2.1) en 2.4 (= tabel 3.2, meting nr 4) blijkt dat binnen
Sunview Cbreak de executietijd met gemiddeld 62 ms versnelt.

Uit 3.4 en 3.2 blijkt dat er geen significante versnelling te zien is ten gevolge van Cbreak
als buiten Sunview wordt geexecuteerd.

Uit 3.3 en 3.4 blijkt dat Rcanalyse en Analyse buiten Sunview even snel zijn. Het in
dezelfde file zetten van voor de real-time analyse benodigde functies heeft dus geen
versnelling ten gevolge gehad.

Uit 3.1 en 3.2 blijkt dat het in de aanroepende functie zetten van de functie poinCconnect(}
geen versnelling oplevert. Uit 3.5 zou zelfs blijken dat het in een andere file plaatsen van
poinCconnect zelfs een versnelling Lp.v. een vertraging opleveren. Oit laatste is waar
schijnlijk te danken aan meetfouten.

Ais we het verschil tussen 2.7 en 3.6 vergelijken met het verschil tussen 2.8 en 3.8 dan
valt op dat aileen bij de laatste een significant verschil valt op te merken. Oit komt
waarschijnlijk omdat Sunview vooral vertraagt als er veel output is naar de Sunmonitor.
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Uit 6.1 en 3.7 blijkt dat de turbo-mode de executie met 267 ms versnelt. De executie
snelheid van Rt_analyse wordt hiermee ook aanzienlijk versnelt. zoals blijkt uit 6.2.

De rekentijden van de afzonderlijke functies zijn in tabel 3.7 uitgezet. Deze tijden zijn
berekend uit de bovenstaande metingen. Zo wordt de tijd van Rt_analyse verkregen door
de tijden op te tellen van read_imageO. exec.edgedet, sethmask en exec.part.

Tabel 3.7 Rekentijden in ms van afzonderlijke functies uit Rt_analy
se.

Functie Tijd in Tijd buiten Tijd in Tijd buiten Bij-
Sunview Sunview Sunview Sunview zonder
Oa Oa 35a 35a heden

read_image 337 327 321 373

exec.edgedet 60

sethmask 27

show_overlay 41

exec.part 149

Rt_analyse 921 563 503

Analyse 764 577

Rt_analyse 524 file-
output

read_image 120 turbo
exec.edgedet

Rt_analyse 281 turbo

Zoals ook al eerder geconstateerd blijkt uit tabel 3.7 dat de executie buiten Sunview veel
sneller is dan de executie binnen Sunview. Om deze reden zullen hieronder aileen de
resultaten van de metingen buiten Sunview besproken worden.

Uit de vergelijking van de executietijden van dezelfde functies t.a.v. verschillende proef
stukken blijkt dat de executietijden afhankelijk zijn van de ingelezen beelden. Dit komt
doordat van elk beeld een verschillend aantal punten wordt geselecteerd door de edgede
tectie. Voor elk gedetecteerd punt wordt de tracering aangeroepen en, als het punt wordt
goedgekeurd, de approximatie. Het aantal gedetecteerde punten bepaald dus hoe vaak de
tracering en approximatie worden aangeroepen en daarmee be'invloed dit aantal de
executietijd.

Uit tabel 3.7 blijkt dat bij normale executie mode Analyse en RCanalyse even snel zijn en
dat dus het heralloceren van functies geen versnelling heeft gebracht. Als het systeem als
demonstratie wordt gebruikt dan is de executietijd echter niet zo van belang, sterker nog
als de executie te snel gaat dan is op de monitor niet goed meer te volgen wat er nu
eigenlijk gebeurt. Veel tijd wordt gewonnen door met Turbo-mode te executeren. Ook dan
wordt echter de doelstelling van maximaal 200ms per beeld niet gehaald.
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Ais de meting 'read_image & exec.edgedet' vergeleken wordt met 'read_image' en
'exec.edgedet' dan blijkt dat deze tijdwinst zoals verwacht geboekt wordt in de functie
read_image d.m.v. de Turbo-mode, de functie exec.edgedet wordt immers niet be"invloed
door de Turbo-mode. Ook blijkt uit de vergelijking van deze twee metingen dat het inlezen
van een beeld d.m.v de functie read_image met Turbo-mode 60 ms kost. Het is dus niet
gelukt om het inlezen van beelden geheel parallel aan het verwerken van de beelden te
laten gebeuren.

Uit de tabel blijkt dat van aile functies die onderdeel van Rt_analyse zijn, de functie
execute-partitioning het meeste tijd kost. Deze functie zorgt voor de tracering en approxi
matie.

Uit de vergelijking van de meting 'Rt_analyse' met de meting 'Rt_analyse met file output'
blijkt dat veel output naar de Sun monitor de executie vertraagt. Ais het niet nodig is om
deze output meteen te weten, dan is het dus sneller om deze output eerst in een file op te
slaan en pas achteraf te lezen. Overigens is bij executie in de Turbo-mode de output naar
zowel de televisie als de Sun monitor minimaal. Verder wezen een aantal metingen er op
dat het beperken van de hoeveelheid output naar file vrijwel geen versnelling bracht. Dit is
echter niet diepgaand onderzocht.

3.3 Conclusies

Ais de resultaten van de Performance Analysis GPROF met die van de directe tijdmetin
gen vergeleken worden dan blijkt dat de snelle executietijden die GPROF geeft niet
kunnen k1oppen. Dit komt waarschijnlijk doordat de executietijden indirect gemeten worden
waardoor snel verkeerde uitkomsten gegenereerd worden doordat functies 'vergeten'
worden.

De pogingen om Rt_analyse sneller dan Analyse te maken door aile functies te heralloce
ren hebben geen resultaat gehad. Beide programma's hebben afhankelijk van de te
verwerken beelden ongeveer 550 ms per beeld nodig. Blijkbaar is de Sun C compiler
intelligent genoeg om objectfuncties automatisch daar te alloceren waar de executie zo
snel mogelijk wordt.

De introductie van de turbo-mode bij Rcanalyse heeft wei tot een aanzienlijke versnelling
geleid. De executie kost dan ongeveer 280 ms per beeld waarmee de doelstelling van
maximaal 200ms nog niet gehaald wordt maar wei in zicht komt. Aangezien er tijdens
turbo-executie niets naar de monitor gestuurd wordt is het systeem dan niet meer geschikt
als demonstratie project.

Er is nog niet onderzocht hoe vaak naar het achtergrondgeheugen wordt gesprongen
tijdens executie van het programma. Misschien Iiggen hier nog mogelijkheden om het
programma te versnellen.
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DEEL 2 NAADVOLGMETING
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4 THEORIE

Het doel van het Vulcanus project is om een automatisch lassysteem te ontwerpen waarbij
met een sensor, een videocamera, zowel de kwaliteit van de las als de positie van de
lastoorts t.o.v. de te lassen naad bepaald wordt. Mijn onderzoek heeft zich daarbij beperkt
tot het ontwerpen van een naadvolgmeetsysteem. Het tweede onderdeel van mijn
afstuderen was dan ook het bedenken van grootheden die de positie van de lastoorts t.o.v.
de lasnaad zo goed mogelijk weergaven.

Dit probleem is opgesplitst in twee deelproblemen, n.!. het bepalen van de laterale
afwijking van de lastoorts t.o.v. de lasnaad en het meten van het hoogteverschil tussen de
lastoorts en de lasnaad. In de eerste paragraaf zal besproken worden hoe het hoogtever
schil gemeten kan worden. In de tweede paragraaf zullen grootheden besproken worden
die de laterale afwijking van de lastoorts t.o.v. de lasnaad weergeven.

4.1 Meting van de lastoortshoogte

Lp.v. een systeem waarmee het totale hoogteverschil tussen lastoorts en lasnaad gemeten
kan worden, is een systeem ontwikkeld waarmee de lengte van de lasdraad gemeten kan
worden. Dit is gedaan omdat bij een verandering van de hoogte tussen lastoorts en
lasnaad, vooral de lasdraadlengte' zal veranderen. Bovendien is voor het lassen de lengte
van de lasdraad van veel meer belang dan de het totale hoogteverschil tussen lastoorts en
lasnaad. Dit komt o.a. doordat de lengte van de lasdraad de elektrische weerstand van de
lasdraad bepaalt.

Omdat de camera aan de lastoorts vastzit bevindt de onderkant van de lastoorts (= de
bovenkant van lasdraaduitsteek) zich altijd op een vaste positie in het beeld. Er is daarom
in RLanalyse een functie ge·implementeerd waarmee de coordinaten van de bovenkant
van de lasdraaduitsteek (die in het beeld te zien is) gemeten en in het algoritme voor de
lasdraadlengtebepaling kunnen worden ingevoerd. Bij het monteren van de camera moet
deze positie een maal ingevoerd worden waarna hij verder constant blijft.

Vervolgens moet de onderkant van de lasdraad bepaald worden. Het lasdraaduiteinde is
als het ware het centrale punt tussen de bovenkant van de lasdraad, de linker lasbadrand
benaderd door de linker parabool en de rechterlasbadrand benaderd door de rechter
parabooL Het punt dat als lasdraaduiteinde herkend wordt, zal daarom als oorsprong van

1 Met Iasdraadlengte wordt steeds bedoeld de Iengte van de
Iasdraad die uit de Iastoorts steekt. In de Iiteratuur noemt men dit
ook weI de Iasdraaduitsteeklengte.
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het carthesische xy assenstelsel genomen worden. In het vervolg wordt met oorsprong en
lasdraaduiteinde hetzelfde punt bedoeld'.

In het programma Analyse wordt het lasdraaduiteinde al door een functie bepaald. Dit
gebeurt echter aileen voor geroteerde beelden: op geroteerde beelden wordt de edgede
tectie en tracering toegepast waardoor de onderrand van de lasdraad en van het lasbad
gevonden worden. In Rt_analyse worden uit snelheidsoverwegingen de beelden niet
geroteerd en dus moest er een andere manier gevonden worden om de oorsprong te
bepalen.

Het eerste probleem wat zich voordoet is de vraag wat is precies het lasdraaduiteinde ?
Uit de door de camera opgenomen beelden blijkt dat de lasdraad te zien is als een zwart
'uitsteeksel' dat tegen de wiVgrijze achtergrond van het hete lasbad afsteekt. De lasdraad
is donker omdat de lasdraad niet heet is. De randen aan de onderkant van de lasdraad
bestaan uit gesmolten materiaal hetgeen in de beelden te zien is aan de grijze kleur. zie
figuur 4.1.

lasdraad

lasbad
rand

y-al

beeldoorsprong
Or--------------

r
Figuur 4.1. Gestileerde lasbadopname.

Tijdens het MIG-MAG lassen hangt er altijd een druppel gesmolten materiaal aan de
onderkant van de lasdraad. Het hangt van de lasparameters af hoe groot het oppervlak
van de druppel is. Als oorsprong is nu gekozen het midden van het grijze gebied aan het
lasdraaduiteinde. zijnde ongeveer het uiteinde van de vaste lasdraad. Immers de kern van
de lasdraad zal meestal nog vast zijn terwijl het oppervlak al gesmolten is. De oorsprong
kan dan bepaald worden door x- en y-coordinaten van de onderste door de edgedetectie
en tracering gedetecteerde punten te middelen.

Door ongelijkmatig afsmelten kan het lasdraaduiteinde uitstulpingen naar links of naar
rechts (x-richting) vertonen, de lasdruppel hangt dan niet recht onder de draad. De
oorsprong, die in het midden van het gesmolten lasdraaduiteinde Iigt. zal dan wat naar
links of rechts verlegd worden waardoor gesuggereerd wordt dat de hele lasdraad met de
lastoorts meer naar links of meer naar rechts Iigt. Dit zou een argument zijn om aile x
coordinaten van de hele lasdraad te middelen om zo de gemiddelde positie van de las-

1 N. B . de hier gedef inieerde oorsprong bleek handig bi j het
bedenken van grootheden die de laterale afwijking weergeven. In de
uiteindelijke implementatie wordt gebruik gemaakt van de beeldoor
sprong en beeldassenstelsel (zie fig. 4.1), bi jvoorbeeld voor het
bepalen van coordinaten in pixels. Als met de oorsprong de beeldoor
sprong bedoeld wordt, dan zal dit worden aangegeven.
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draad in de x-richting te vinden. Hiervoor is echter niet gekozen vanwege een andere
eigenschap: het 'kwispelen' van de lasdraad. Bij MIG/MAG lassen wordt de lasdraad van
een haspel afgerold en door een slangenpakket geduwd. Daardoor is de lasdraad zoals
die uit de lastoorts komt niet altijd recht waardoor het lasdraaduiteinde een kwispelende
beweging maakt. Bij het lassen kan men de gegenereerde warmte benaderen als
puntbron. ergens in de buurt van het lasdraaduiteinde. Wanneer het draaduiteinde
verschoven wordt. verschuift ook de warmtebron. We willen daarom de werkelijke positie
van het draaduiteinde bepalen. Als we aile x-waarden zouden middelen dan zouden we
het scheef staan bij het kwispelen uitmiddelen en niet het werkelijke punt vinden waar het
lassen plaatsvindt.

De oorsprong is bepaald door van de door de edgedetectie en tracering geselecteerde
punten vijf punten te selecteren met de hoogste y-waarden (volgens het beeldassenstelsel
in figuur 4.1). Vervolgens worden de coordinaten van de tien geselecteerde punten, vijf
punten uit het linker draadwindow1 en vijf punten uit het rechter draadwindow, gemiddeld.

4.2 Bepaling laterale afwijking

Aangezien de lasnaad niet zichtbaar is in de lasbadopname, is het niet mogelijk om de
laterale afwijking tussen de lastoorts en de lasnaad direct te meten. Wei is het waarschijn
Iijk mogelijk de laterale afwijking indirect te bepalen. Uit enkele opnamen van lasbaden
waarbij de lastoorts een lichte laterale (zijdelings, verplaatsing in de x-richting) verplaatsing
had ondergaan t.o.v. de lasnaad is namelijk gebleken dat het lasbad door deze verplaat
sing asymmetrisch wordt: de ene lasbadrand heeft niet meer dezelfde vorm en positie
t.o.v. de lastoorts als de andere lasbadrand. Er moeten dus paren punten (voor elke kant
van het lasbad een punt) bepaald worden waaruit deze asymmetrie het beste naar voren
komt.

De lasbadrand wordt gepresenteerd in de vorm van twee tweedegraads polynomen (=
parabolen) voor de twee zijkanten van het lasbad en een vierdegraads polynoom voor de
onderrand in het lasbadbeeld. Door deze benadering worden de lasbadranden gerepresen
teerd door continue functies. In tegenstelling tot Analyse wordt de onderrand van het
lasbad door RCanalyse niet benaderd omdat voor de detectie van de onderrand het beeld
moet worden geroteerd wat uit snelheidsoverwegingen niet in Rt_analyse gebeurt.

Voor het detecteren van een eventuele laterale verplaatsing van de toorts t.o.v. de lasnaad
is het op twee manieren mogelijk om meetpunten te bepalen waaruit (a)symmetrie kan
worden afgeleid:
1) D.m.v. raaklijnen die raken aan lasbadrand (eigenlijk de polynoom die de rand

benadert), de raakpunten zijn de resulterende meetpunten;
2) D.m.v. snijlijnen die door 0 (0= de oorsprong van het coordinaten stelsel = het

lasdraaduiteinde) gaan en die de lasbadrand snijden.

Een andere benadering voor het detecteren van asymmetrie in de lasbadranden is het
vergelijken van heIe polynomen. 20 kunnen bijvoorbeeld de regressieparameters (= de

1 Net zoals in Analyse moet er een window over de draad gelegd
worden. Dit window bestaat uit twee windows, een links en een
rechts, die tegen elkaar aan liggen, zie v. Dommelen (1990).
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parameters a, b en c van a+bx+cx) of de afgeleiden van beide polynomen vergeleken
worden. Deze benadering zal echter niet beschouwd worden omdat er te weinig bekend is
over de vorm van de asymmetrie van de parabolen; het enige wat bekend is is dat bij een
laterale verplaatsing van de lastoorts de ene parabool zich dichter bij de lastoorts bevindt
dan de andere parabool. Daar komt bij dat omdat de regressieparameters onderling afhan
kelijk zijn de regressieparameters sterk kunnen verschillen terwijl de resulterende polyno
men toch ongeveer dezelfde vorm hebben.

Omdat slechts een proefstuk beschikbaar is waarbij de lastoorts niet midden boven de
lasnaad staat is het niet mogelijk om nu al te bepalen wat de optimale meetpunten zijn.
Daarom is er voor gekozen om de volgende vier puntparen te gebruiken om later, met
gericht experimenteren te kunnen bepalen welk puntpaar het beste werkt. De puntparen
zijn zo geselecteerd dat beide methoden (I en II) gebruikt worden en zo op hun bruikbaar
heid getest kunnen worden. De volgende vier puntparen zijn geselecteerd:

1) (A1,A2)
Op dezelfde hoogte als het lasdraaduiteinde W.....--------------------.,

X-as

Y-as2) (81,82)
De raakpunten van twee raak
Iijnen aan de lasbadranden,
elke raaklijn raakt aan een kant
van het lasbad. De vrij te kie
zen variabele B is de hoek van
de raaklijnen met de x-as (= de
horizontale as), zie fig.4.2'. Er
is gekozen voor B =30 graden.
De twee raaklijnen maken dan
een hoek van 120 graden (in
de 2-dimensionale beeldopna
me) wat overeenkomt met een
hoek van 90 graden in de
werkelijke 3-dimensionale staa
nde hoeklas. Dit komt doordat Figuur 4.2 Lasbadopname met meetpunten.
de lasscene kan beschouwd
worden als een camera op (1,1,1) die recht naar de oorsprong kijkt van het (x,y,z) stelsel,

1 N. B. omdat B2 vanwege de helling van de parabool buiten de
figuur zou vallen is B2 alleen bij wijze van voorbeeld getekend. In
werkelijkheid zijn de parabolen ook niet begrensd.

27



de camera maakt immers een hoek van 55 graden met de lasnaad1
• De naad vormt dan

de x-as, de y-as staat loodrecht op de x-as en loopt evenwijdig met de rechter plaat en de
z-as staat loodrecht op de x-as en loopt evenwijdig met de linker plaat. De rechter plaat
wordt dus opgespannen door de x-as en de y-as en de linker plaat wordt dus opgespan
nen door de x-as en de z-as. Ais nu het 3-dimensionale stelsel met assen met onderling
gelijke hoeken van 90 graden wordt geprojecteerd op een 2-dimensionaal stelsel, dan
houd je drie Iijnen over die onderling gelijke hoeken van 120 graden maken. De twee raak
lijnen staan dus loodrecht op de naad en Iiggen in het vlak van de te lassen platen. De
raakpunten representeren dus de voorste punten op de platen van de zijkanten van het
lasbad. Een probleem kan zich voordoen als de raakpunten op een deel van de parabool
Iiggen dat minder goed de lasbadrand representeert. De hoek B is daarom als een
instelbare variabele in het programma opgenomen.

3) (C1,C2)
De snijpunten van twee Iijnen, ook weer voor elke kant van het lasbad een lijn, die door 0
lopen met de lasbadrand. De vrij te kiezen variabele ex is in dit geval de hoek met de x-as
maar nu naar beneden gericht (ex is positief als de snijlijnen onder de x-as liggen). (A1,A2)
is in feite een bijzonder geval namelijk ex = 0 graden. Er is gekozen voor ex = 30 graden.
Net zoals in 2) maken de Iijnen dan weer een hoek van 120 graden in de beeldopname
wat een hoek van 90 graden betekent in de 3-dimensionale lasscene. Op deze manier
wordt getracht meetpunten te vinden die zo dicht mogelijk bij de toorts liggen. Een eventu
ele asymmetrie zal zo een relatief grote verandering in de meetpunten teweeg brengen
aangezien de meetpunten zo dichtbij het lasdraaduiteinde Iiggen. In werkelijkheid zullen
nooit de punten gevonden worden die echt het dichtst bij de lastoorts liggen (dit zijn de
punten 0 en E in fig.4.2) aangezien deze punten midden in het lasbad Iiggen en aileen de
randen van het lasbad gedetecteerd kunnen worden.

4) (01,02)
Zoals (C1,C2) maar nu met ex = 45 graden. Deze hoek is als voigt bepaald. Opgemerkt
moet worden dat een nauwkeuriger berekening geen zin heeft omdat de parameters erg
varieren. De afstand OW in fig.4.3 varieert van 1 mm bij kortsluitlassen tot 4 mm bij sproei
boog lassen. De afstand OF varieert van 2 tot 5 mm. Deze afstanden gelden voor een ge
middeld lasbad als de toorts recht boven de lasnaad staat (er geldt dan OW =WE en OF
= EG). De hoek DWF zal dus ongeveer 45 graden zijn. De hoek FWG zal dan ook onge
veer 90 graden zijn (in feite iets kleiner want hoe langer FW en WG hoe kleiner de hoek).
Omdat de hoek DWF ongeveer 45 graden is kijkt de camera loodrecht op de hoek FWG
en dus zal de hoek FWG ook in het camerabeeld ongeveer 90 graden zijn. De punten F
en G kunnen dus benaderd worden door ex =45 graden.

1 De hoek h die de denkbeeldige lijn 1, die door de oorsprong 0
en de camera loopt, maakt met de x-as is als voIgt te bepalen:
-Bereken het snijpunt s van het vlak v, dat loodrecht op 1 staat en
door het punt (1,0,0) loopt, met 1:
1 = q(l,l,l)
v = p(l,-l,O) + r(O,l,-l) + (1,0,0)
1 = v -->
q = P + 1
q = -p + r
q = -r
--> q = - q - q + 1 --> q = 1/3 --> s = (1/3, 1/3, 1/3)
-De afstand tussen s en (1,0,0) is dan 0,816.
-Hieruit is de hoek h te berekenen:
h = sin-1 (0,816/1) = 55 graden
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Figuur 4.3 De las scene (3-dimensionaal).

Oe boven staande punten hebben de volgende voor- en nadelen t.o.v. elkaar:

(A1,A2)
Eenvoudig (=snel) te bepalen positie en afstand tot 0 langs de x-as.
Uit fig.4.3 blijkt dat het verschil W(x) - A(x)' en 8(x) - W(x) gedeeltelijk teniet wordt
gedaan doordat F(x) - A(x) > 8(x) - G(x) terwijl W(x) - F(x) < W(x) - G(x). Oit komt
doordat bij asymmetrische plaatsing van de toorts, de inbranding op het dichtst bij
zijnde werkstukoppervlak het grootst zal zijn.

(81,82)
Snelste detectie omdat (81,82) het verste op de lastoorts voorligt.
Zolang 6 < 45 graden zal een verticale scan (dus een detectie van de onderrand2

)

een grotere nauwkeurigheid geven van de raakpunten. Oit kan bereikt worden door
de camera te draaien of de detectie op geroteerde beelden uit te voeren; deze
laatste methode is trager. Oe onderrand van het lasbad (en daarmee de polynoom
die onderrand benadert) vloeit niet gelijkmatig verder als de lastoorts de naad voigt.
In plaats daarvan vloeit het lasbad min of meer sprongsgewijs, met kleine stapjes
verder. Het is echter gebleken dat de polynoom die de onderrand benadert niet
veel meer varieert dan de polynomen die de zijranden benaderen en dus is dit
geen belemmering voor het gebruik van de onderrand.

(C1,C2) en (01,02)
(C1,C2) En (01,02) zijn beide benaderingen voor F en G zodat het laatste argu
ment van (A1,A2.) niet meer op gaat.
Relatief groot verschil signaal tussen WC1 en WC2, respectievelijk W01 en W02.
(01,02) is waarschijnlijk een betere benadering voor F en G dan (C1,C2) en belooft
dus de beste resultaten van de vier puntparen.

1 A(x) - B(x) is het verschil in de x-coordinaten van de punten
A en B. De x-as loopt daarbij horizontaal van links naar rechts.

2 Met de onderrand wordt steeds de onderrand van het lasbad in
het niet geroteerde lasbadbeeld bedoeld.

29



De bepaling van de coordinaten van de meetpunten is zo in Rt_analyse ge"implementeerd
dat er maximaal vijf raakpuntparen en maximaal vijf snijpuntparen bepaald kunnen worden.
Voor elk meetpuntpaar kan de hoek van de snij- of raaklijn vrij worden ingesteld.

4.3 Conclusies

Er is een methode ontworpen waarmee de Jengte van de lasdraad en daarmee de hoogte
van de lastoorts boven de lasnaad bepaald kan worden.

Er is een methode ontworpen om de asymmetrie van het lasbad en daarmee de laterale
verplaatsing van de lastoorts t.o.v. de lasnaad te bepalen. Dit gebeurd door de coordinaten
van snij- en raakpunten, zogenaamde meetpunten, op de linker parabool te vergelijken met
bijbehorende snij- en raakpunten op de rechter parabool. Uit praktische experimenten moet
nog blijken welk meetpuntpaar het meest geschikt is om de asymmetrie te karakteriseren.
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5 TESTEN
In het vorige hoofdstuk is het ontwerp en de theorie achter het ontwerp besproken van de
lasdraadlengtebepaling en asymmetriemeting. Deze metingen zijn geTmplementeerd in
RCanalyse op de manier zoals besproken in hoofdstuk 2. Wat resteerde was het testen
van het ge'implementeerde programma.

Eerst is onderzocht of de lasdraadlengtebepaling voldeed. Vervolgens is de asymmetrie
meting getest door 49 bij benadering symmetrische lasbaden te analyseren met RCanaly
se. Er is onderzocht of deze symmetrie ook uit de door RCanalyse gegenereerde
gegevens bleek. Er is tot nu toe slechts een asymmetrisch lasbad beschikbaar en deze is
ook geanalyseerd.

In de eerste paragraaf zullen de testen m.b.t de lasdraadlengtebepaling besproken
worden. In de tweede paragraaf zullen de testen m.b.t. de meting van de asymmetrie van
het lasbad besproken worden. Aan het einde van elke paragraaf zullen de specifieke
conclusies n.a.v. de metingen in die paragraaf getrokken worden. In de laatste paragraaf
zullen de overal conclusies n.a.v. de gedane testen getrokken worden.

5.1 Lasdraadlengtebepaling

Allereerst is voor verschillende proefstukken getest of de coordinaten van de bovenkant
van de lasdraaduitsteek snel gemeten en ingevoerd kon worden. Dit bleek in bij aile proef
stukken het geval.

Blijft over het testen van de bepaling van de lasdraaduiteinde'.

5.1.1 Testmethode

Om de nauwkeurigheid van de lasdraaduiteindebepaling te onderzoeken zijn twee soorten
testen gedaan:
1) De gevonden coordinaten van de lasdraaduiteindebepaling in RCanalyse zijn

vergeleken met de coordinaten van de lasdraaduiteinde zoals die door Analyse
voor geroteerde beelden gevonden worden.

2) Er is visueel getest of de gevonden lasdraaduiteinde inderdaad het lasdraaduitein
de benaderd.

Beide testen zijn op een groot aantal verschillende lasbadbeelden uitgevoerd. Aangezien
het in beide testen gaat om (subjectieve) visuele beoordelingen zijn er geen numerieke
resultaten. De nauwkeurigheid van deze beoordelingen ligt in de orde van grootte van ± 2
pixels.

1 Met lasdraaduiteinde wordt bedoeld het onderste punt van de
vaste lasdraad zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4. Het punt wordt
daar ook weI de 'oorsprong' genoemd.
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5.1.2 Resultaten

Bij de eerste soort test bleek dat de resultaten van Rt_analyse en Analyse nogal verschil
lend waren. Na een nadere bestudering van Analyse bleek echter dat dit geheel aan een
niet correcte lasdraaduiteinde bepaling van Analyse lag. Analyse bepaald namelijk als
lasdraaduiteinde het gemiddelde van aile na edgedetectie en tracering gedetecteerde
punten in het lasdraadwindow1

• Daarmee wordt de ligging van de lasdraaduiteinde zeer
sterk bepaald door de ligging van het lasdraadwindow. Immers als je een smal lasdraad
window (smal in de draadrichting) kiest en die op het lasdraaduiteinde legt, dan zal als
lasdraaduiteinde gekozen worden een punt dicht bij de onderrand van de lasdraad. Ais
echter in de draadrichting een lang lasdraadwindow gekozen wordt dat de hele lasdraad
omvat, dan zullen veel meer punten gemiddeld worden en zal als lasdraaduiteinde het
midden van de hele lasdraad gekozen worden.

Het lasdraaduiteinde zoals dat door Analyse wordt bepaald, wordt door Analyse gebruikt
om het window voor de bepaling van da lasbadonderrand in geroteerde beelden te
begrenzen. Waar dit window precies begrensd wordt is nlet van belang zodat de lasdraad
uiteindebepaling bij Analyse geen problemen geeft. Wei is het zo dat de naamgeving
('wire-end') niet correct is.

Omdat de lasdraaduiteindebepaling van Analyse niet correct bleek zijn de resultaten van
Analyse en RCanalyse niet verder vergeleken. Een mogelijkheid was wei om de lasdraad
uiteinde van Rt_analyse te vergelijken met de door edgedetectie en tracering bepaalde
onderrand in Analyse. Dit is echter niet gedaan omdat deze onderrand sneller en makkelij
ker visueel waargenomen kan worden, zoals in de tweede soort testen is gedaan.

Bij de tweede test bleek het volgende:

1) Doordat niet de onderrand maar de zijranden gedetecteerd worden is er een neiging om
de lasdraaduiteinde te hoog in het beeld (te kleine y-coordinaaf) te herkennen.

2) Door druppels aan het lasdraaduiteinde is er een tendens om de lasdraaduiteinde teveel
naar beneden te leggen (te grote y-coordinaat). Dit effect wordt meestal gecompenseerd
door het effect zoals hierboven beschreven in punt 1).

3) De invloed van losse (= niet met de lasdraad verbonden) druppels of obstakels wordt
geelimineerd door de lasdraadwindows.

4) De invloed van druppels aan de lasdraad is niet te elimineren door punten te middelen
met lagere y-waarden aangezien de invloed van druppels zich ook tot deze lagere y
waarden uitstrekt.

1 Met lasdraadwindow wordt hier het window bedoeld dat gevormd
wordt door de twee lasdraadwindows die altijd tegen elkaar aanlig
gen. Hoewel het in feite gaat om twee windows, gebruik je de windows
nooit afzonderlijk en is het vaak makkelijker om over een window te
spreken.

2 Voor de berekening van coordinaten in pixels wordt het
beeldassenstelsel gebruikt, zie fig.4.1.
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5) De fout in de lasdraaduiteindebepaling veroorzaakt door de vorm en positie van
druppels die nog aan de lasdraad zitten, is niet te elimineren door een betere plaatsing
van de lasdraadwindows zonder ook echte lasdraadrandpunten te elimineren.

6) In sommige beelden wordt de vlamboogrand wei gedetecteerd en de lasdraadrand niet
hoewel deze laatste rand visueel goed is waar te nemen. Hierdoor wordt de lasdraaduitein
de uiteraard ook niet goed bepaald. Deze is immers geheel afhankelijk van de door de
edgedetectie en tracering geselecteerde punten. De oorzaak van deze fout Iigt bij de niet
correcte werking van de tracering.

7) Ais er geen extreem ongelijkmatige afsmelting is en de edgedetectie en tracering
detecteren de juiste punten, dan wordt het lasdraaduiteinde goed benaderd door At_analy
se. Dit geldt zowel voor duidelijke als voor onduidelijke beelden (donkere beelden of
beerden met veel ruis). Dit geldt ook voor beelden met een rechte lasdraad en voor
beelden met een scheve lasdraad (vanwege kwispelen).

5.1.3 Conclusies

Ais door de edgedetectie en tracering gedetecteerde punten inderdaad overeenkomen met
de lasdraadranden, dan wordt als lasdraaduiteinde inderdaad het midden van het grijze
gebied1 bepaald. Niet correcte lasdraaduiteindebepalingen ontstaan door grote druppels
die nog aan de lasdraad zitten en door een niet correcte werking van de edgedetectie en
tracering. Beide genoemde foutenbronnen zijn niet door de andere manier van lasdraaduit
einde bepaling op te heffen. Deze foutenbronnen zijn aileen op te heffen door een betere
edgedetectie en tracering.

5.2 Meting lateraIe afwiiking

Het programma At_analyse benaderd de Iinker- en rechterrand van lasbaden in lasbadop
namen. Vervolgens worden de coordinaten berekend van de meetpunten zoals in
paragraaf 4.2 bepaald. In ALanalyse zijn meetpunten in twee types opgedeeld:

Het ene type meetpunten (meettype 0) zijn de snijpunten van 6 Iijnen, die door het
lasdraaduiteinde gaan en een vaste richtingscoefficient hebben, met de parabolen,
zie fig.4.2.
Het andere type meetpunten (meettype 1) zijn raakpunten van 6 Iijnen met een
vaste richtingscoefficient met de parabolen, zie fig.4.2.

Aile 12 meetpunten zijn in paren opgedeeld. Een meetpuntpaar bestaat steeds uit een
meetpunt op de linker parabool en uit een bijpassend meetpunt op de rechter parabool.
Een meetpuntpaar wordt als voigt gevormd: elk snijpunt a met snijlijn a vormt een paar
met het snijpunt b met snijlijn b dat bepaald wordt doordat de snijlijn b snijlijn a is die is
gespiegeld is in een verticale Iijn door het lasdraaduiteinde, bijvoorbeeld C1 en C2 uit
fig.4.2. Zowel raakpunten als raakpunten zijn in zulke paren opgedeeld.

1 Het midden van het gr~Jze gebied is als uiteinde van de vaste
lasdraad gedefinieerd, zie hoofdstuk 4.
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5.2.1 Uitvoering van de metingen

In het verleden zijn een groot aantal proefstukken gelast. Van elk proefstuk zijn drie series,
genaamd a, b en c, van 50 opnamen gemaakt en opgeslagen. Oe gemeten proefstukken
zijn proefstuk nummer 0 tot en met proefstuk nummer 49. Van elk proefstuk is de b serie
gemeten. In de rest van dit verslag zal dan ook aileen het nummer en niet meer de letter
gegeven worden.

Rt_analyse berekend voor elk meetpunt de afstand van dat meetpunt tot het lasdraaduit
einde. Voor elk meetpuntpaar berekend Rt_analyse de verhouding van de afstand van het
linker meetpunt van een meetpuntpaar tot het lasdraaduiteinde t.o.v. de afstand van het
rechter meetpunt uit hetzelfde meetpuntpaar tot het lasdraaduiteinde. Van elke serie van
50 lasbadopnamen zijn de volgende waarden bepaald:

Voor elk meetpuntpaar de gemiddelde verhouding
(afkorting 'mr' van mean relation).
Voor elk meetpunt de gemiddelde afstand tot het lasdraaduiteinde (afkorting 'md'
van mean distance).
Voor elk meetpuntpaar de variantie van de gemiddelde verhouding (afkorting 'vr'
van variantie relation).
Voor elk meetpunt de variantie van de gemiddelde afstand
(afkorting 'vd' van variantie distance).

Aile meetpuntparen worden gekarakteriseerd door twee cijfers: het eerste geeft het
nummer van het meetpuntpaar aan (0, 1 of 2), het tweede geeft het meettype van het
meetpuntpaar aan (0 voor snijpunten, 1 voor raakpunten), bijv. mr10 is de gemiddelde
verhouding van de afstand van twee snijpunten (snijpuntpaarnummer 1) tot de lasdraad
uiteinde. Aile meetpunten worden gekarakteriseerd door drie cijfers: het eerste geeft aan of
het het linker (eerste cijfer = 0) of het rechter (eerste cijfer = 1) meetpunt is, het tweede
cijfer geeft weer het meetpuntpaarnummer aan en het derde cijfer weer het meettype van
het meetpuntpaar. Oit heeft geleid tot de volgende meetpunten:
000 : snijpunt van Iijn (hoek 001)met linker parabool = A12

,

100: " " " "" "rechter" = A2,
010: " " " "150 "linker" =C1,
110: " " " "30"" rechter" = C2,
020: " " " "135" linker" =01,
120: " " " " 45 "rechter" = 02,
001 : raakpunt" " " 30 "linker" = 81,
101 " " " " 210 " rechter" = 82,
011 " " " "45 "linker"
111 " " " "225" rechter "
021 " " " " 60 "linker "
121: " " " "240" rechter "

Oe meetpuntparen worden gevormd door de volgende meetpunten:

1 De gegeven hoek staat altijd voor de hoek met de positieve x
as. Uitgaande van de x-as zijn hoeken rechtsom positief.

2 Alle meetpunten uit paragraaf 4.2 zijn gemeten. Daarnaast
zijn nog twee extra paar raakpunten gemeten omdat dit niet meer werk
was en omdat tijdens het meten bleek dat deze nuttig zouden kunnen
zijn.
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00 door 000 en 100,
10 door 010 en 110,
20 door 020 en 120,
01 door 001 en 101,
11 door 011 en 111,
21 door 021 en 121.

Tijdens het meten is met het oog beoordeeld in hoeverre de berekende parabolen overeen
kwamen met de visueel zichtbare lasbadranden. In tabel 5.1 is de schaal van de beoorde
ling weergegeven.

Tabel 5.1 De schaal van de beoordeling

Beoordeling naam waarde in grafieken

++ zeer goed 1.5
+ goed 1. 45- matig 1.4
- slecht 1. 35
-- zeer slecht 1.3

De metingen van de proefstukken waarvan de beoordeling 'zeer slecht' was, zijn niet
betrokken in dit verslag omdat de uitkomsten van deze metingen totaal niet overeenkomen
met de werkelijke lasbadafmetingen.

5.2.2 Resultaten

In figuur 5.1 zijn aile proefstukken uitgezet met uitzondering van nr.35 (voor nr.35 zie
fig.5.?).

Tijdens het meten bleek dat aileen bij zeer goede of zeer slechte lasbadopnamen er geen
twijfel bestond over de beoordeling. Uit fig.5.1 voigt dan ook geen verband tussen de
beoordeling en het de gemeten gemiddelde verhoudingen.

Verder blijkt uit fig.5.1 dat aile drie de Iijnen grotendeels dezelfde vorm hebben, met name
mr10 en mr20 lijken veel op elkaar. Hieruit voigt dat aile drie de meetpuntparen in principe
hetzelfde weergeven aileen met andere versterkingen. Dat de grafieken dezelfde vorm
hebben zou kunnen betekenen dat de vorm van de grafieken overeenkomt met de werke
lijkheid en niet wordt veroorzaakt door meetfouten. Er dient echter opgemerkt te worden
dat aile meetpunten op dezelfde parabolen worden gemeten en dat het aileen op grond
hiervan al waarschijnlijk is dat de grafieken van de meetpunten overeenkomsten vertonen.
Dit beeld wordt ook nog versterkt door de invloed van de plaatsing van de oorsprong.

Tijdens het lassen van de proefstukken is in aile gevallen geprobeerd de lastoorts midden
boven de te lassen naad te positioneren. Oit werd met het oog beoordeeld en de exacte
posities zijn niet bekend. Bij benadering zijn aile lassen, behalve nr.35, symmetrisch. Ais je
daarom stelt dat de verhouding voor aile proefstukken 1 had moeten zijn, dan wordt dit het
meest correct weergegeven door mrOO. Ais je echter stelt dat geen enkel lasbad precies
symmetrisch is en de afwijkingen van de verhoudingen van 1 terecht zijn, dan wordt dit het
duidelijkst weergegeven door mr20. De oplossing van dit dilemma zou gevonden kunnen
worden als de gevonden asymmetrie verklaart zou kunnen worden. Zo zou in theorie de
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Figuur 5.1 Gemiddelde verhouding uitgezet tegen proefstuknummer
mer.

asymmetrie volgens de Gauss kromme verdeeld moeten zijn. Dit zal besproken worden
aandehandvanfig.52.

Geconstateerd is dat ter hoogte van het lasdraaduiteinde, dus ter hoogte van meet
puntpaar 00, er het meeste randpunten gedetecteerd worden. Dit komt doordat de
lasbadrand ter hoogte van het lasdraaduiteinde ongeveer verticaal is en dus loodrecht
staat op de richting van de edgedetection, dit in tegenstelling tot de schuine randen lager
in het beeld. Hierdoor worden de meetfouten over het algemeen groter als je lager in het
lasbadbeeld komt. Met meetfouten wordt dan bedoeld het verschil tussen de visueel
zichtbare lasbadrand en de berekende parabool in een lasbadopname. De invloed van
meetfouten neemt dus toe van meetpuntpaar 00 via meetpuntpaar 10 naar meetpuntpaar
20.

In figuur 5.1 is de verhouding van de afstanden van de meetpunten per meetpuntpaar tot
de lasdraaduiteinde uitgezet. In figuur 5.2 is het verschil tussen deze afstanden per meet
puntpaar uitgezet.
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Figuur 5.2 Verschil tussen de gemiddelde afstanden per meetpunt
paar uitgezet tegen proefstuknummer.

Uit de vergelijking van fig.5.1 met fig.5.2 blijkt dat het verschil tussen de gemiddelde
afstanden hetzelfde weergeven als de gemiddelde verhoudingen tussen deze afstanden.
Er is daarom gekozen voor het uitsluitend beschouwen van de gemiddelde verhoudingen
omdat verhoudingen makkelijker te interpreteren zijn dan absolute afstanden.

In figuur 5.3 zijn de gemiddelde verhoudingen uit fig.5.1 geherrangschikt volgens oplopend
gemiddelde. Deze herrangschikking is toegestaan omdat de proefstukken onderling onaf
hankelijk zijn.
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Evenals bij fig.5.1, blijkt uit fig.5.3 geen verband tussen de beoordeling en de gemiddelde
verhouding.

Ais exacte positie van de lastoorts boven de lasnaad Normaal verdeeld is, dan zou de
kromme in fig.5.3 een vorm moeten hebben die afgeleid is van de Gauss kromme: de
linker kant van de kromme zou steil van min oneindig moeten naderen om vervolgens bij
een gemiddelde van 1 te blijven 'hangen' en vervolgens aan de rechterkant van de grafiek
naar plus oneindig te naderen. De gemeten kromme heeft wei ongeveer de hierboven
beschreven vorm maar het aantal metingen is te klein om hierop met een redelijke zeker
heid conclusies te kunnen baseren.

In figuur 5.4 is de gemiddelde verhouding is uitgezet tegen toenemende variantie.

Uit fig.5.4 blijkt dat de afwijking van 1 van de verhouding toeneemt met toenemende
variantie. Ais je stelt dat de verhouding voor elk proefstuk 1 had moeten zijn, dan kan de
variantie dus gebruikt worden als een criterium om te bepalen welke proefstukken correct
gemeten zijn. Dit komt overeen met visuele waarneming van het volgende verschijnsel
welke gedaan is tijdens de metingen. Ais de lasbadopname geen duidelijke rand vertoond
worden vaak traces (=gecombineerde randpunten) geselecteerd die random verspreid
Iiggen over het lasbad, bijna aile geselecteerde punten zijn dan ruispunten. De punten die
geselecteerd worden varieren per lasbadopname afhankelijk van de toevallige vorm en
belichting van het lasbad. Dientengevolge vertoond de Iigging van de meetpunten een
grotere variatie dan als er wei een duidelijke rand wordt gedetecteerd. Een tweede bron
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van meetfouten, namelijk als er een andere rand dan de buitenste, visueel waargenomen
lasbadrand gedetecteerd wordt, bijvoorbeeld de rand van de vlamboog, kan uiteraard niet
gedetecteerd worden d.m.v. de variantie.

De verhouding Iijkt een sprong te vertonen na proefstuknummer 24. De variantie van
proefstuknummer 24 is 0,022. Deze waarde kan dus als drempelwaarde gebruikt worden
waarboven metingen afgekeurd kunnen worden.

In figuur 5.5 zijn de varianties van de verhoudingen van de snijpuntparen uitgezet tegen
het proefstuknummer.

De drie grafieken in fig.5.5 hebben ongeveer dezelfde vorm wat er op wijst dat de vorm
van de grafieken overeenkomt met de werkelijkheid en niet wordt veroorzaakt door
meetfouten. Evenals bij de gemiddelde verhoudingen in fig.5.1 dient echter opgemerkt te
worden dat aile meetpunten op dezelfde parabolen worden gemeten en dat het aileen op
grond hiervan al waarschijnlijk is dat de grafieken van de meetpunten overeenkomsten
vertonen.

Uit fig.5.5 blijkt dat de variantie van vrOO via vr10 naar vr20 toeneemt. Aangezien de
opnamen van een proefstukserie binnen 1 seconde zijn opgenomen mag je er van uit
gaan dat de positie van de lastoorts t.O.v. de naad niet verandert is. Dit zou moeten blijken
uit een lage variantie. Hieruit zou blijken dat het meetpuntpaar 00 het meest geschikte
meetpuntpaar zou zijn aangezien vrOO het laagste is. In tegenstelling tot de relatieve
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positie van de lastoorts is het echter mogelijk dat de vorm en daarmee de (a)symmetrie
van het lasbad wei degelijk een variatie vertoond die het beste wordt weergegeven door
de meetpuntparen 10 of 20 welke een grotere variantie hebben dan 00. Een derde
mogelijkheid is dat vr20 terecht een grote variantie aangeeft maar dat deze variatie op een
dermate kleine tijdschaal plaatsvindt dat deze geen invloed heeft op de uiteindelijke las.
Vr20 geeft dan een grotere nauwkeurigheid dan gewenst. Op grond van fig.5.5 kan dus
niet gezegd worden welk meetpuntpaar het meest geschikt is.

In figuur 5.6 worden de gemiddelde verhoudingen gedeeld door de varianties van de raak
puntparen vergeleken met de gemiddelde verhouding gedeeld door de variantie van snij
puntpaar 00.
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Uit fig.5.6 blijkt dat de verhouding tussen gemiddelde en variantie van het snijpuntpaar 00
vrijwel altijd groter en meestal veel groter is dan die verhouding bij de raakpuntparen. De
beste verhouding tussen gemiddelde en variantie van een raakpunt paar is te zien bij punt
paar 21 en dit komt doordat deze raakpunten bijna altijd in de buurt liggen van de
snijpunten. De raakpuntparen 01 en 11 liggen altijd veel meer naar de onderkant van het
lasbad.

In figuur 5.7 worden de gemiddelde verhoudingen van aile symmetrische proefstukken
vergeIeken met het enige duidelijk asymmetrische proefstuk nr.35.

Uit fig.5.7 blijkt dat vooral mr10 en mr20 voor proefstuk nr.35 een duidelijk andere waarde
geven dan voor aile andere proefstukken. Bij mrOO is dat verschil ook duidelijk' maar uit
het feit dat mrOO kleiner dan 1 is, voigt dat volgens mrOO de asymmetrie aan de andere
kant zit dan de asymmetrie die uit mr10 en mr20 voigt. Dit komt doordat bij proefstuk nr.35
zowel de linker- als de rechterrand benaderd worden door bergparabolen (maxima aan de
rechterkant) en doordat het maximum van de linker parabool lager Iigt (grotere y-coordi-

1 N.B. niet het absolute verschil maar het relatieve verschil
t.o.v. 1 moet bekeken worden. Zo is het relatieve verschil t.o.v. 1
van een gemiddelde verhouding van 0,2 even groot als een gemiddel
de verhouding van 5.
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Figuur 5.7 Gemiddelde verhoudingen uitgezet tegen proefstuknummer.

naat) dan het lasdraaduiteinde. Meetpunt 000 Iigt daarom in de flank van de parabool
terwijl 010 en 020 in de buurt van het maximum Iiggen. De grote afstand van meetpunt
000 tot het lasdraaduiteinde suggereert daarom dat de linker parabool veel verder van het
lasdraaduiteinde Iigt dan in werkelijkheid het geval is. Er is uiteraard niet bekend of dit
vaker voorkomt bij asymmetrische lasbaden.

5.2.3 Conclusies

Het verschil tussen de afstanden van het lasdraaduiteinde naar de meetpunten van een
paar geeft hetzelfde aan als de verhouding van deze afstanden. Verhoudingen zijn echter
makkelijker te interpreteren.

De raakpunten Iijken niet bruikbaar vanwege de te lage verhoudingen tussen gemiddelden
en varianties.

Gezien het grote verschil tussen de gemiddelde verhoudingen van proefstuk nr.35 en van
de andere proefstukken Iijkt het er op dat de snijpunten bruikbaar zijn voor het meten van
de asymmetrie. Dit kan echter pas met zekerheid gezegd worden als er meer lasbaden
met bekende laterale offset van de lastoorts gemeten zijn.

Welke van de drie snijpuntparen het meest geschikte paar is voor de bepaling van de
asymmetrie is op grond van de nu bekende gegevens niet te zeggen. Dit komt vooral
doordat de echte afmetingen van de lasbaden en de positie van de lastoorts niet bekend
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zijn en dus is niet te bepalen is hoe groot de meetfouten zijn. Van het meetpuntpaar 00 is
de variantie het kleinste en zijn de meetfouten het kleinste. De meetparen 10 en 20 Iijken
asymmetrie veel duidelijker aan te tonen.

Een te grote variantie duidt op meetfouten ontstaan door het ontbreken van dUidelijke
randen in het lasbadbeeld.

5.3 Conclusies

Ais door de edgedetectie en tracering gedetecteerde punten inderdaad overeenkomen met
de lasdraadranden, dan werkt de lasdraadlengtebepaling naar behoren.

Rt_analyse kan op meerdere manieren asymmetrie van lasbaden meten. Omdat er nog te
weinig gegevens bekend zijn over lasbaden met een bekende laterale offset van de
lastoorts, is nog niet met zekerheid te zeggen of de parameters die gemeten worden
inderdaad een maat zijn voor de laterale verplaatsing van de lastoorts t.O.v. de lasnaad.
• Uit de metingen bleek aileen dat de snijpunten waarschijnlijk wei voldoen en de raakpun
ten waarschijnlijk niet.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het programma Analyse is herschreven tot Rcanatyse. Er is zowel gelet op gebruikers
vriendelijkheid voor de toekomstige gebruiker van Rcanalyse als op eenvoud waarmee
een programmeur het programma kan aanpassen. RCanalyse kan zowel lasbadbeelden
van disk ats van camera inlezen en analyseren. Rcanalyse is geschikt als demonstra
tieproject maar tamelijk langzaam, de verwerking van een beeld kost ongeveer 550ms. Ais
uitvoer van tussenresultaten naar het beeldscherm niet nodig is, dan is RCanalyse
aanzienlijk sneller, verwerking van een lasbadbeeld kost dan ongeveer 280ms. Ook in het
laatste gevat wordt de doelstelling van maximaat 200ms per lasbadbeeld niet gehaald. Een
mogelijkheid om het programma nog te versnellen is om te kijken of het aantal sprongen
naar het achtergrondgeheugen beperkt kan worden.

Rcanalyse kan de lengte van de lasdraad in de lasbadopname meten. Ook kan Rcanaly
se op meerdere manieren (a)symmetrie van het lasbad meten. Rt_analyse is dan ook
geschikt om proefondervondelijk te onderzoeken of de asymmetrie van een lasbad
daadwerkelijk een maat is voor de laterale verplaatsing van de lastoorts t.O.v. de lasnaad.
Bovendien kan dan onderzocht worden of de asymmetriemetingen voldoen en zoja welke
van de ge'implementeerde methodes het beste voldoet.

Van het grootste belang blijft een goede werking van met name de edgedetectie en
tracering. Ais deze niet functioneren dan kan de asymmetrie- en lasdraadJengtemeting
ook nooit goed functioneren. Tijdens de gedane metingen is gebleken dat soms, afhanke
Iijk van de belichting en lasparameters, andere randen gedetecteerd worden dan de
visueel best waarneembare randen. Ook de instelling van de eerste windows is van groot
belang voor een goede werking van de edgedetectie en tracering.
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Blllage 1 Gebrulkershandleldlng van Rt analyse

Het programma kan opgestart worden d.m.v het commando:
rt_analyse <RETURN>

De gebruiker komt dan in het hoofdmenu, het zogenaamde user interface menu. Dit menu
biedt de gebruiker de mogelijkheid om aile mogelijke parameters naar wens aan te
passen. Uitbreidingen t.o.v. Analyse1 zijn:

-Optie 0- Exit user interface.
D.m.v. deze optie wordt begonnen met de real-time analyse. Aile voor de verwerking van
lasbadbeelden benodigde functie worden direct achter elkaar uitgevoerd. In het geval van
input van disk wordt automatisch teruggekeerd naar het user interface menu als aile
geselecteerd beelden zijn verwerkt. Er wordt dan gevraagd of de berekende statistische
data opgeslagen moet worden in de textfile 'rUot'. De lay-out van 'rUot' is zodanig dat de
file direct in bijvoorbeeld het programma Lotus of Symphonie kan worden ingelezen voor
verdere statische verwerking. In het geval van input van een externe bron (= video of
camera) kan de verwerking aileen gestopt worden door <Ctrl-c>. Rt_analyse wordt dan
afgebroken maar aile data in de file 'result_store' blijft behouden. Bij het opnieuw opstarten
van Rt_analyse wordt dan gevraagd of de file onder een andere naam bewaard moet
worden. Zo niet, dan wordt 'resuICstore' overschreven.

-Optie 3- Change measurement parameters.
Deze optie biedt de gebruiker de mogelijkheid om het aantal en de positie te veranderen
van de meetpunten voor de meting van de asymmetrie van de lasbadbeelden. Ook kunnen
nu de coordinaten van de bovenkant van de lasdraaduitsteek gemeten en ingevoerd
worden.

-Optie 5- Change execution and display parameters.
Deze optie biedt de gebruiker de mogelijkheid om de executiemode, de manier van Inlezen
van de input en de bron van de input in te stellen. D.m.v. het aanzetten van de executie
mode 'Turbo' wordt de executie sneller maar is de executie niet meer op het beeldscherm
te volgen. Deze mode is vooral effectief als van camera of video wordt gelezen, de
executie wordt dan ongeveer twee maal zo snel. Beelden kunnen direct in het eerste
verwerkingsbord van de Image Processor worden ingelezen (aileen als de beelden van
een externe bron gelezen worden) of, zoals bij lezen van disk altijd gebeurd, de input kan
eerst in een bUffer, het Frame Buffer, worden opgeslagen. Het Frame Buffer kan beelden
vergroot doorsturen voor verdere verwerking. De gewenste vergroting, 'zooming', kan
eenvoudig in de programmatext m.b.v. routines beschreven in de Frame Buffer Manual
worden ingesteld.

-Optie 6- Edit result store.
'ResuICstore' is de naam van de textfile waarin aile output van Rcanalyse wordt geschre
ven. Na het aanroepen van deze optie wordt alles wat ingetoetst wordt rechtstreeks naar

1 Voor aIle overige opties wordt verwezen naar van Dorrnnelen
(1990). Overigens is de werking van elke optie voor de hand liggend
en is het vrijwel onmogelijk om data of programma text weg te gooien
of per ongeluk te verminken.
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deze file gekopieerd. Op deze manier kan bijvoorbeeld het nummer van de meting bij de
metingen zelf worden bijgevoegd.
-optie 7- Save resulCstore. O.m.v. deze optie kan de huidige file 'resuICstore' worden
weggegooid of bewaard onder een andere naam. Als geen van beide wordt gedaan, dan
wordt gewoon doorgeschreven aan het einde van de huidige file.

Als meerder image files in een grote file zijn gecomprimeerd, een zogenaamde 'packet
image file', dan kan deze file aileen door Analyse worden 'unpacket' tot de afzonderlijke
image files. O.m.v. Analyse kunnen ook files van tape gelezen worden. Oit kan echter ook
direct, zie Sun Manual.

Zowel Analyse als RCanalyse werken aileen op de directories waarop ze ge"installeerd
zijn. Beide programma's kunnen op andere directories ge"installeerd worden door de
padnamen in de file header.c aan te passen voor de nieuwe directies.
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Blllage 2 Beschrllvlng van de Image Processor routines van
Rt analyse

Om RCanalyse geschikt te maken voor het inlezen van opnamen van een externe bron
zoals een videorecorder of een videocamera, zijn een aantal extra functies geschreven.
Voor een beschrijving van de Image Processor wordt verwezen naar Vervuurt (1989). Ik
zal deze functies beschrijven door stap voor stap te beschrijven wat er gebeurt als de real
time analyse wordt opgestart tot het moment waarop de verwerking weer identiek is aan
die van het programma Analyse.

Als de real-time analyse wordt opgestart wordt eerst de waarde van de variabele 'in
put_source' bekeken. Deze variabele geeft aan waar vandaan beelden moeten worden
gelezen. De waarde van deze variabele kan vanuit de User interface door de gebruiker
worden ingesteld. De executie verloopt normaliter een van de volgende twee manieren:

1) inpuCsource = 0: Er wordt gelezen van disk.
De functie reaLtime_analysisO wordt opgestart. Deze functie is de overkoepelende functie
die een voor een de voor de real-time analyse benodigde functies aanroept. Eerst wordt
de functie read_imageO aangeroepen. Deze functie laadt het beeld in het frame buffer via
de AD\. De ADI (= Analog Digital Interface) is een onderdeel van de Image Processor en
heeft twee functies:

De ADI digitaliseert aile input.
De ADI werkt als multiplexer. De ADI heeft toegang tot vrijwel aile bussen. Zo zijn
aile inputbussen en aile outputbussen aileen via de ADI te bereiken. De ADI moet
geprogrammeerd worden d.m.v. het commando adLcpssel.

In Analyse worden aile nieuw ingelezen frames en de frames na verwerking opgeslagen in
een buffer, het Frame Buffer. Vervolgens wordt de data in dit buffer steeds op de VDB bus
gezet. Daarintegen is in Rcanalyse de ADI zo geprogrammeerd dat de frames op de VDI
bus worden gezet. Ook dit gebeurt in de functie read_imageO.

Vervolgens wordt de functie executie_edgedetO aangeroepen. In deze functie wordt het
eerste verwerkingsbord van de Image Processor, de RTC (= Real-Time Convolver), zo
geprogrammeerd dat de RTC zijn data van de VDI bus leest. In Analyse leest de RTC van
de VDB bus. De rest van de verwerking is identiek aan die van Analyse.

2) input_source = 0: Er wordt gelezen van een externe bron.
Nu wordt de functie cam_rt_analysisO opgestart. Deze functie is vrijwel een kopie van de
functie reaLtime_analysisO maar dan voor de verwerking van input van een externe bron.
De functie cam_rt_analysisO roept meteen de functie execute_edgedetO aan. De Image
Processor wordt in de initialisatiefuncties zo geprogrammeerd dat meteen beelden van de
externe bron gelezen kunnen worden en op de VDI bus worden gezet. Doordat in
RCanalyse, in tegenstelling tot Analyse, data uit het Frame Buffer op de VDI bus wordt
gezet, moet de RTC in aile gevallen van de VDI bus lezen.

Behalve de twee hierboven geschreven executie modes is er nog een speciale mode
ge'implementeerd, de 'zoom-mode'. De functies voor deze speciale mode zijn geschreven
voordat duidelijk was hoe direct van een externe bron gelezen kon worden. Nu dit laatste
wei duidelijk is heeft de speciale mode op dit moment geen nut. De desbetreffende
functies zijn toch niet weggegooid omdat de mode speciale mogelijkheden biedt die in de
toekomst misschien nuttig zijn.
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Deze zoom-mode maakt het mogelijk ingelezen beelden op twee manieren te vergroten:
1) Aileen vergroting in de verticale richting met een factor twee.
2) Vergroting in zowel horizontale richting als in verticale richting. De vergrotingsfactor

is op dit moment een, maar kan in de programma text eenvoudig worden ingesteld.

Ad1) Deze vergroting wordt bewerkstelligt door het aanroepen van de functie zoom_loadO
vanuit de functie execute_edgedetO. Bij de twee andere executie modes wordt van een
beeld slechts een van de twee frames ingelezen omdat een frame genoeg informatie biedt
en de verwerking van twee frames meer tijd kost. Dit wordt ingesteld door het commando
adLdmode(N_INTERLACED), d.w.z. een beeld wordt non-interlaced ingelezen1

• De func
tie zoom_loadO leest echter beide frames in in een frame buffer. Dit heet 'interlaced'
inlezen. De Iijnen van beide frames worden bij interlaced inlezen om en om in het geheu
gen gezet.

Vervolgens wordt de ADI op non-interlaced ingesteld. Als nu het beeld wordt uitgelezen
voor verwerking door de RTC wordt aileen de bovenste geheugenhelft van het Frame
Buffer geselecteerd. Deze beeld helft wordt nu met een factor twee vergroot door elke tijn
twee maal te schrijven. Deze vergroting is zo in de Image Processor ge'implementeerd
omdat bij het non-interlaced schrijven in het Frame Buffer, het ene frame in de bovenste
helft van het buffergeheugen wordt geschreven. Als nu ook non-interlaced wordt gelezen,
dan wordt dan ook aileen de bovenste geheugenhelft van het Frame Buffer gelezen.
Vervolgens wordt elke Jijn gekopieerd om geen knipperend beeld te krijgen.

In de functie zoom_loadO wordt dus interlaced ingelezen en non-interlaced uitgelezen
waardoor een verticale vergroting wordt verkregen. Dit kan nuttig zijn als het opgenomen
lasbad klein is waardoor de windows voor de beeldverwerking veel te groot zijn.

Ad2) Deze vergroting wordt bewerkstelligt door het lasbadbeeld non-interlaced in te lezen
in het frame buffer. Voor vergroting van dit beeld is een standaard zoom functie op de
Image Processor ge'implementeerd. Deze functie werkt echter aileen op data die in het
frame buffer in is opgeslagen. Ook deze functie kan handig zijn als het opgenomen lasbad
zo klein is dat de windows erg moeilijk passend te maken zijn. De programmatext voor
deze vergroting staat in de functie execute_edgedetO.

1 Zowel de manier waarop wordt gelezen, als de manier waarop
wordt geschreven in het Frame Buffer wordt bepaald door de mode
waarin de ADI op het moment van lezen of schrijven staat ingesteld.
Dit lezen of schrijven gebeurt immers steeds via de multiplex
functie van de ADI.
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