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Voorwoord. 

Binnen de vakqroep voor Produktietechnoloqie en Bedrijfsmechanisacie (WPB) 
aan de Technische Hoqeschool te Eindhoven wordt onderzoek gedaan naar 
Flexibele Automatiserinq en Industriele Robots (FLAIR). Dit project is 
qesplitst in verschillende werkeenheden. 
Binnen de werkeenheid "toevoeren" wordt onderzoek qedaan naar het ontwerp 
van een flexibele toevoerinrichting voor een lasrobot. 

Het afstudeerwerk dat ik verricht heb ter afrondinq van mlJn opleidinq tot 
werktuigbouwkundiq inqenieur, heeft in het kader van dit onderzoek plaats 
qevonden. 
Deze opdracht omvat twee onderdelen: 

1. De mogelijkheden van de uitbreidinq naar een zelflerend 
herkenningssysteem. 

2. Het ontwerp van een flexibele grijper. 

Dit versiaq behandelt aIleen het eers'ce onderdeel. Het tweede onderdeel 
wordt beschreven in WPB-rapport 0199 "Het ontwerp van een flexibele 
grijper". 

Bij het vervolg van het onderzoek van P. van Kampen ben ik hoofdzakelijk 
uitgegaan van de resultaten die hij tijdens zijn onderzoek gevonden heeft. 
Het leek mij niet interessant om zijn onderzoek opnieuw uit te voeren. 

Deze opdracht heb ik uitgevoerd onder begeleiding van ir. A.T.J.M. Smals en 
prof. ir. J. Erkelens. 
V~~r het welslaqen van de uitvoering van deze opdracht wil ik eenieder die 
hiertoe heeft bijgedragen , hartelijk danken. 

juni 1985 M.J.M. Broekman 
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samenvattinq 

len probleem bij de introductie van robots in de geautomatiseerde assemblaqe 
is het gebrek aan goedkope, programmeerbare toevoerinrichtinqen. 
Zo'n toevoerinrichting zal een produkt in een gewenste stand aan moeten 
bieden. 
Hiervoor zal het produkt eerst vanuit een willekeurige stand herkend moeten 
worden. Rierbij kan gebruik qemaakt worden van Vision-systemen met optische 
sensoren. 
Ret herkenningssysteem (visionsysteem) dat door P. van Kampen is ontwikkeld, 
is een naar verhoudinq goedkoop en eenvoudig alternatief voor deze systemen. 
Het nadeel van de werking van dit systeem is dat de qeometrie van het 
produkt in feite handmatiq moet worden inqevoerd. 

Om dit systeem uit te breiden tot een zelflerend systeem, zal het hele 
produktopperviak waarqenomen moeten worden in piaats van een beperkt 
qedeelte, zoals nu het qeval is. Om te bekijken hoeveel sensor en hiervoor 
nodiq zijn, en welk detail er noq waarqenomen kan worden, is een model 
opqesteld en zijn er metinqen qedaan. 
Door bij de herkenninq naar een beperkt aantal piaatsen van het produkt te 
kijken kan de toevoersnelheid verqroot worden. Ret systeem zal dan zelf een 
keuze moeten maken welke piaatsen de stand van een produkt karakteriseren. 
Hiervoor zijn wijziqinqen op het bestaande computerproqramma uitqevoerd, 
zodat het systeem nu zelf kan bepalen wat een kenmerk is voor een stand van 
het produkt. 

Uit de berekeninqen aan het model en de metinqen blijkt dat de spreidinq in 
de oppervlakte-kwaliteit zo qroot is, dat het herkenninqssysteem moeiiijk 
zelflerend te maken is, bij qebruik van maximaal 16 sensoren 
(fototransistoren). 
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Summary 

A problem with the introduction of robots in automated assembly is the lack 
of cheap, programmable feeding-systems. These feeding-systems offer products 
in a desired position. 
For the recognition of these products one can make use of Vision-systems 
with optical sensors. 
The recognition-system (vision-system) deve~oped by P. van Kampen is 
relatively cheap and constitutes a simple alternative for such systems. 
For the operation of this system the geometry of the product BlUst be 
introduced by hand, which is a disadvantage. 

In order to increase the self-teaching of this system, the whole surface of 
a product must be registered, instead of a part of the surface as is now the 
case. To find out how many sensors are necessary for this, and in what 
detail recognition can still be effected, a model has been developed and 
measurements have been effected. 
The speed of the recognition can be increased by observing only a few spots 
of the product-surface. 
In order to increase the feeding-speed, the existing computer-programme has 
been altered. This alteriation enables the system to determine for itself, 
by which signs it is go{ngto recognize the position of the product. 

Measurements and calculations with the help of the model show that the 
spreading of surface-quality is so great, that it is difficult to make the 
recognition-system self-teaching by using maximally 16 sensors 
(phototransistors). 
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VAKGROEP VOOR PRODUKTIETECHNOLOGIE EN BEDRIJFSMECHANISATIE 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

85.0509/AS/ln 

M.J.M. Broekman 

Coach THE: ira A.T.J.M. Smals 

OPDRACHT VOOR RET INGENIEURSEXAMEN 

Ontwerp een flexibele voeder bestemd voor de aanvoer van discrete onderdelen 

naar een lasrobot. 

De onderdelen zijn voorzien van 2-dimensionale vormkenmerken. De afmetingen 

zijn niet groter dan 200 x 200 mm. 

De snelheid van aanvoeren is: een onderdeel in 2 a 3 sec. 

Maak gebruik van een "zelflerende vision" (zie afstudeerverslag van P. V. Kampen 

rapport nr. WPB 0100). 

De opdracht bestaat uit 2 aspecten: 

1. Onderzoek of het mogelijk is de zelflerendheid van het bestaande herkennings

systeem verder uit te breiden. 

2. Ontwerp een flexibele grijper voor het manipuleren van de betreffende onder-

delen. 

<\,~? 
Prof.ir. ~. Erkelens 

Vakgroep voor Produktietechnologie en 

Bedrijfsmechanisatie THE. 
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Inleiding. 

Een probleem bij de introductie van robots in de geautomatiseerde assemblage 
is het gebrek aan goedkope, proqrammeerbare toevoerinrichtingen. 
Bij een eerder ontwerp van een flexibele toevoerinrichting ontwikkeld door 
P. van Kampen is reeds een eenvoudig en relatief goedkoop herkenningssysteem 
voor lasprodukten ontwikkeld. Dit ·Vision-sYsteemU heeft als be perking dat 
ondanks de flexibiliteit van het systeem er toch veel steltijd nodig is om 
de toevoerinrichting aan een andere produktvorm aan te passen. 
Daarbij wordt de geometrie van het produkt in feite handmatig ingevoerd. 
In dit verslag zal bekeken worden of de zelflerendheid van dit bestaande 
systeem verder is uit te breiden. 
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ROOFDSTUK 1 Ret r,eds ontwikkelde herkenningssysteem 

1.1 De opbouw van een flexibel herkenninqssysteem. 

Onder een zelflerend herkenninqssysteem wordt verstaan: de moqelijkheid van 
een systeem om zodaniq zelfstandiq een beeld van een voorwerp te vormen, dat 
dit daarna herkend kan worden. Hierbij wordt de mate van zelflerendheid 
bepaald door het aantal handelinqen dat noq moet worden verricht. 

In een zelflerend herkenninqssysteem zijn twee fasen te onderscheiden: 
1 De inleerfase, hierin wordt een beeld van het produkt in een 

bepaalde stand qevormd. Dit beeld wordt opqeslaqen, zodat andere 
beelden hiermee verqeleken kunnen worden. 

2 De herkenninqsfase, hierin wordt het beeld van een produkt 
verqeleken met de beelden uit de inleerfase. 

Deze fasen hebben dezelfde methode van beeldvorminq van het produkt. 
De beeldvorminq kan tot stand komen met behulp van: 

- pneumatische sensoren, 
- optische sensoren, 
- inductieve sensoren, 
- mechanische sensoren, 
- acoustische sensoren. 

Door het qevormde beeld aan te passen aan de computer kan dit opqeslaqen 
worden in een qeheuqen. . 
Ret systeem van P. van Kampen is met optische sensoren uitqerust. 

Twee moqelijkheden am een beeld te vormen van een produkt zijn: 
1 Er wordt slechts naar een beperkt qedeelte van het oppervlak 

qekeken. Uit dit beperkte qedeelte moet de stand van het produkt 
bepaald kunnen worden. 

2 Ret hele oppervlak van het produkt wordt bekeken. 

P. van Kampen heeft de eerste moqelijkheid uitqewerkt. 
Ret produkt kan hierbij in vier stabiele standen worden aanqeboden. De 
sensoren worden boven een voor die stand karakteristiek kenmerk qeplaatst. 
De mate van zelflerendheid van dit qedeelte is beperkt. Door nu het hele 
oppervlak van het produkt te bekijken, kan de mate van zelflerendheid 
verqroot worden. 
Dit kan bereikt worden door de sensor en op een vaste plaats op te stellen, 
of door qebruik te maken van beweqende sensoren. 
In dit verslaq zal de moqelijkheid met op vaste plaatsen opqestelde sensoren 
worden uitqewerkt. Hiervoor zullen dezelfde optische sensoren worden 
qebruikt ala P. van Kampen heeft toeqepast. 
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1.2 Het herkenninqssysteem van P. van Kampen. 

Er bestaan complexe herkenninqssystemen die produkten in een willekeuriqe 
stand kunnen herkennen. Deze verqen een qrote hoeveelheid rekenwerk om de 
coordinatentransformaties uit te voeren. Deze transformaties zijn 
noodzakelijk om willekeuriqe standen van produkten met elkaar te 
verqelijken. 
P. van Kampen heeft een systeem ontwikke1d 
standen wordt beperkt tot enkele stabiele, 
sterk wordt vereenvoudiqd. 

waarbij het aantal willekeuriqe 
zodat de herkenninq van produkten . 

Een aantal qoed qepositioneerde sensoren is dan a1 voldoende voor het 
vastste11en van de stand van het produkt. Hierbij wordt qebruik qemaakt van 
Apple lIe computer. 

Door een afstrijker schuin op een lopende band te p1aatsen zullen de 
produkten bij het aanlapen een stabiele stand aannemen. Plaatst men de 
sensoren hoven de band en lanqs de afstrijker, dan zu11en deze het produkt 
waarnemen (zie fiq. 1 ). 
Met behulp van lichtreflectie wordt een beeld qevormd van het passerende 
produktoppervlak. Bij de herkenninq zal een momentane stand van een produkt 
verqeleken moeten worden met de inqeleerde standen. Dit verqelijken qebeurt 
via een microcomputer. Voar verdere details raadpleqe men het verslaq: 
Ontwerp van een flexibele toevoerinrichtinq voor lasprodukten, P.W.J. van 
Kampen, rapportnummer WPB 0100 [ 1 J. 

lamp 

-...::::..,...:::.-- mi.crocomputer 

fiq. 1 Proefopstellinq van het reeds bestaande herkenninqssysteem [ 1 ]. 
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1.3 De beperkingen van het herkenningssysteem van P. van Kampen. 

Het bestaande herkenningssysteem van P. van Kampen is zo opgezet dat de 
sensoren in de sensorbank boven het kenmerk dat karakteristiek is voor die 
stand van het produkt, geplaatst moeten worden. 
Bij een ander type produkt zullen de sensoren weer verplaatst moeten worden. 
Oit betekent dat het systeem weI flexibel maar niet zelflerend is. Bij het 
omschakelen op een ander produkttype zullen iedere keer handmatig de 
sensoren moeten worden versteld. 
Om de totale informatieverwerking te versneilen, wordt een meettraject per 
sensor opgegeven. In dit traject zal het kenmerk zich bevinden. Oit betekent 
dat de produkten van te voren eerst gemeten moeten worden. Hiermee wordt in 
feite opgegeven waar het kenmerk om een stand te bepalen, zich bevindt. 

1.4 Ooel van het onderzoek. 

Om de zelflerendheid van het bestaande systeem uit te breiden, zullen 
meerdere sensoren naast elkaar opgesteld moeten worden. Hierdoor kan dan het 
totale oppervlak van een produkt bekeken worden. 
Er zal bekeken moeten worden hoeveel sensoren hiervoor nodig zijn. 
Hiervoor zal het waarnemingsveld van de sensor bekeken moeten worden. 
Hierbij speelt de hoogte van de sensor en de grootte van het waar te nemen 
detail een belangrijke rol. De beperkte snelheid van de gebruikte Apple lIe 
computer zorgt ervoor dat het aantal sensoren niet oneindig groot mag 
worden, omdat anders de toevoersnelheid van de produkten beperkt wordt. 
Bij het bestaande herkenningssysteem (met slechts 4 sensoren) beperkt de 
informatieverwerking de toevoersnelheid tot 1 produkt per 2 a 3 sec. Het 
waarnemen van het hele produktoppervlak (en dus een uitbreiding van het 
aantal sensoren), heeft een verlaging van de toevoersnelheid tot gevolg. 
Om die weer te verhogen zal de informatieverwerking versneld moeten worden. 
Hiervoor zal het bestaande computerprogramma gewijzigd moeten worden. 
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HOOFDSTUK 2 Het waarnemingsvermogen yan de sensor 

2.1 Het waarnemingsprincipe. 

Door een lamp boven een waar te nemen oppervlak te plaatsen en een dee I van 
het gereflecteerde licht door de sensor op te laten vangen, kan een beeld 
van het oppervlak gevormd worden (zie figuur 2). Door dit sensorsignaal te 
vertalen voor een computer, kan dit verkregen beeld opgeslagen worden in het 
geheugen van die computer. 

Q9lAMP 

; 'JK.n 
! !L:J\ \ 
/ I I ; \ ~rOdukt 

; ' I \ 

. \' 
~~/Zl f r~ trans,portrichting 

I 

OCJ 
produktlengte 

fig. 2 De principe-werking van de beeldvorming. 

Indien er een oneffenheid in het oppervlak zit, zal de fototransistor een 
onregelmatig signaal ontvangen. Als deze oneffenheid een produkttype
eigenschap is (bijvoorbeeld een gat in het produkt), kan dit signaal 
gebruikt worden om de stand van het produkt te bepalen. Het ingelezen 
signaal zal dan met het signaal van een ingeleerde situatie vergeleken 
moeten worden. 

Storingen in dit systeem kunnen onder andere ontstaan door een verschil in 
oppervlaktereflectie. Een verschil in reflectie kan ontstaan door: 

- een ruwheidsverschil, veroorzaakt door roestvorming en 
bewerkingsonnauwkeurigheden, 
een verschil in structuur, ontstaan door roestvorming en 
bewerkingsverschillen. 
een verschil in samenstelling van het oppervlak, ontstaan door 
roestvorming en vervuiling. Dit kan een verschil in reflectie
coefficient tot gevolg hebben. 

Door deze reflectieverschillen geven de gebruikte lasprodukten een 
sensorsignaalvariatie van 50 \ (zie figuur 3). 
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~;j! 1 _____ 1 

pror!ul~ tl"!ngt~ 

fig. 3 Signaal-variatie van 50 "0 over de pr?duktlengte. 

Om produkten te kunnen vergelijken wordt in het bestaande systeem in de 
herkenningsfase een sensorsignaal met het signaal van dezeIfde sensor van 
meerdere andere produkten vergeleken. 
Door de signaalvariatie ontstaat bij de gebruikte produkten een bandbreedte 
van signalen van 50 \ van het maximum signaal [ 1 ]. Deze bandbreedte heeft 
ais maximum de grootste waarde en als minimum de kleinste waarde van iedere 
meting (fig. 4). 
In het bestaande herkenningssysteem zal herkenningoptreden als het 
sensorsignaal van een produkt binnen de bandbreedte van de inleerfase valt. 

produkt 

j 

bandbreedtc: 

produktlengte 

fig. 4 Herkenning van het produkt indien het actuele sensorsignaal binnen de 
bandbreedte valt. 
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Een foutieve her kenning zal optreden als het sensorsignaal van een 
produktstand binnen de bandbreedte valt van een andere produktstand (fig. 
5). Om dit te voorkomen zal het signaal van het kenmerk zich goed moeten 
onderscheiden van het signaal van het produkt waar zich geen kenmerk 
bevindt. 

~1 actuele sensorsignaal 

~roduktlengte 

fig. 5 Een foutieve herkenning zal optreden ais het sensorsignaal van een 
produktstand binnen de bandbreedte van een andere produktstand valt. 

Om te voorkomen dat bij een zelflerend systeem een foutieve herkenning zal 
optreden, zal bekeken worden welke details signaalveranderingen geven die 
groter zijn dan de bandbreedte. Zo'n detail kan dan een kenmerk zijn voor 
een stand van een produkt. Hiervoor zal een rekenmodel worden opgesteld. 
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2.2 Het waarneminqsveld van de sensor. 

Om het minimum aantal sensoren te bepalen dat nodiq is voor het bekijken van 
een produkt zal naqeqaan moe ten worden wat het waarneminqsveld van de sensor 
is. De qrootte van dit waarneminqsveld wordt bepaald door de zichthoek en de 
hooqte van de sensor boven het oppervlak. In bijlaqe 1 is het 
waarneminqsvermoqen van de sensor (BPI 25) als functie van de zichthoek a 
weerqeqeven. Hieruit volqt dat de sensor een waarneminqsvermoqen van 70 , 
heeft bij een zichthoek van 5°. Omdat bij een grotere zichthoek het 
waarneminqsvermogen sterk afneemt, zal de qrootte van het waarnemingsveld 
bepaald worden bij a = 5°. 
Als de sensor zich loodrecht boven het produktoppervlak bevindt, zal het 
waarnemingsveld uit een cirkel bestaan (zie fiquur 6). De qrootte van deze 
cirkel (spotdiameter) is afhankelijk van de hoogte. 
Er geldt dan: 

spotdiameter (D) = diameter sensor (4.8 mm) + l·h·tan a ( 1 ) 

Fototransistor BPX 25: a = 5°. 

\ 

\ \ h 

Si------'--
fig. 6 De spotdiameter (D) van de FT bij hooqte h. 

In figuur 7 is vergelijkinq ( 1 ) weergeqeven. Tevens is hierin het aantal 
sensoren benodigd voor een breedte van 200 mm weergeqeven. Door de 
produktbreedte te delen door de spotdiameter is dit aantal te bepalen. 
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fiq. 7 De spotdiameter en het aantal sensoren benodiqd voor een 
produktbreedte van 200 mm, als functie van de hooqte. 

Ret is de bedoelinq dat met zo weiniq moqelijk sensoren de produktbreedte 
(200 mm) kan worden bekeken. 
De redenen hiervoor zijn: 

1 het systeem moet een qoedkoop alternatief worden voor bestaande 
herkenninqssystemen, 

2 de verkreqen informatie blijft beperkt, en daarmee blijft het 
systeem snel. 

Ret nadeel van het beperken van het aantal sensoren is dat de qrootte van 
het waar te nemen detail zal moeten toenemen am herkend te worden. 
In het rekenmodel zal hier nader op worden inqeqaan. 
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2.3 Een berekeninq van de veranderinq van het sensorsiqnaal. 

Als er onreqelmatigheden in het waarneminqsveld optreden zal het 
sensorsiqnaal veranderen. Om deze siqnaalveranderinqen te kunnen bepalen 
wordt een model ontwikkeld. Hierbij wordt er van uit qeqaan dat deze 
onreqelmatiqheid uit een rond qaten bestaat, kan de siqnaalveranderinq 
berekend worden. Er wordt verondersteld dat er qeen licht uit het gat 
reflecteerd. Tevens wordt er van uit qeqaan dat bij een regelmatiqe 
reflectie het waarnemingsvermoqen gelijkmat~g over het oppervlak is 
verdeeld. Het netto siqnaal in \ van het maximum kan dan worden berekend 
uit: 

netto-signaal = w/4'D2 - w/4·d2 .100\ 
w/4.D2 

met D = 4.8 + 2·h·tan 5 (BPX 25). 

2 = ( 1 - ~ )·100\ 
D 

Hierin is D de spotdiameter als functie van de hoogte. Hierbij 
staat de as van de sensor loodrecht op het 
oppervlak. 

d de qatdiameter. 

( 2 ) 

Onder netto-signaal wordt verstaan: d~t sensorsignaal dat overblijft nadat 
er een vermindering in Qe spotreflectie is opgetreden. 
In bijlage 2 is het netto-signaal als functie van de sensorhoogte 
weergegeven. Dit is bekeken voor die situatie waarbij het qat zich midden in 
de spot bevindt. 
Indien een gat zich precies tussen twee sensoren in bevindt en de 
spotdiameters elkaar raken, wordt hooquit de helft van het qat qezien. Het 
netto-signaal zal dan hooguit de helft bedragen van de eerder genoemde 
situatie. 
In bijlage 3 is het netto-signaal weergegeven bij de aanname dat de helft 
van het qat wordt gezien. 
Uit de resuitaten voIgt dat slechts bij gaten groter dan 10 mm en een 
qeringe sensorhoogte (tot 30 mm) een zelflerend systeem te verkrijqen is. 
Dan zal een netto-signaal verkregen worden dat zich duidelijk onderscheid 
van het bandbreedte siqnaal van 50 \ . 
Uit figuur 7 voIgt dan dat minimaal 20 sensoren nodig zijn om een breedte 
van 200 mm te bekijken. 
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HOOFDSTUK 3 Verbeterd~ produktherkenninq 

Om een verbeterde herkenninq te krijqen zijn er twee moqelijkheden die 
onderzocht kunnen worden: 
1 - Het verkleinen van de bandbreedte zal tot qevolq hebben dat het siqnaal 

van een kenmerk zich sneller onderscheidt van de rest van het siqnaal 
van het produkt. 

2 - Het verqroten van het verschil van het signaal van een kenmerk en het 
siqnaal van de rest van het produkt. 

3.1 Verkleininq van de bandbreedte van het signaal. 

Een verkleininq van de bandbreedte is een mogelijkheid om een verbeterde 
herkenninq te krijgen en om tot een zelflerend systeem te komen. 
Deze bandbreedte ontstaat doordat oppervlakteverschillen een verschil in 
lichtreflectie tot gevolg hebben. 
Omdat deze reflectieverschillen ontstaan ten qevolqe van een 
produkteiqenschap, zal hier slechts invioed op uit te oefenen zijn door het 
gebruik van straIinq die onqevoeliq is voor deze oppervlakteverschillen. 
Hiervoor zal bij het gebruik van fototransistoren (de BPX 25) de golflengte 
van de gebruikte stralinq noq weI binnen het gevoeliqheidsqebied van de 
sensor moeten vallen (zie bijlage 4), omdat anders het produkt niet wordt 
waarqenomen. 
Het vergroten van de golflengte van zichtbaar licht .tot de golflengte van 
infrarood licht, heeft niet geleid tot een verkleininq van de bandbreedte. 
Een verdere verqroting van de golflengte zal tot gevolg hebben dat een 
andere sensor qebruikt moet worden. 
Deze mogelijkheid om het verschil in reflectie door opperviakteverschillen 
te eqaliseren, is niet verder onderzocht. 
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3.2 Een verbeterde onderscheidinq van het kenmerk-siqnaal. 

Door de invloed van het qatsiqnaal (het nul-signaal) ten opzichte van het 
totale siqnaal te vergroten, kan een verbeterde herkenninq verkreqen worden. 
Dit is te bereiken door: 

3.2.1 

1 de spotdiameter te verkleinen. 
2 het verlichte zichtoppervlak van de sensor te verkleinen, zodat het 

qatoppervlak naar verhoudinq een groter deel daarvan uitmaakt. 
3 de lichtintensiteit van het verlich~e oppervlak te verqroten. 
4 het elimineren van het omqevinqslicht. 

Verkleining van de spotdiameter. 

Moqelijkheden om de spotdiameter te verkleinen zijn: 
- een verkleininq van de sensorhooqte h, 
- een verkleininq van de zichthoek a, 
- een wijziqinq in de hoek die de as van ~e sensor maakt met het oppervlak. 

Indien er een kleiner qedeelte van het oppervlak bekeken wordt, zal het 
aantal sensoren dat nodiq is om een breedte van 200 mm waar te nemen, moeten 
toenemen. 
Bij het uitbreiden van het aantal sensoren moet er rekeninq mee worden 
qehouden dat de extra hoeveelheid informatie het systeem langzamer werkend 
maakt. 
Overiqens is het streven ernaar dat het aantal sensoren niet meer dan 16 
wordt, omdat anders de diode array's worden benaderd. Bet ontwikkelde 
systeem is dan qeen qoedkoop alternatief meer voor bestaande herkenninqs-
systemen. 

~ 4 f~;-
lb Y J 
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3.2.2 Een verkleininq van het verlichte zichtoppervlak van de sensor. 
Oit is te bereiken door het licht via een diafraqma op het werkstuk te laten 
vallen, of het licht met behulp van een cilindrische lens te bundelen (zie 
figuur 8 en 9). Hierdoor ontstaat een lichtsnede. 

LAMP 
LAMP 

~, 
,,\ 

;\'"" 

produktf} / 7> / '7 /d produkt? "~ 
~/Z// it] 

fig. 8 Belichtinq met een diafragma. fig. 9 Belichtinq met een lens. 

Bij een lichtsnede is het netto-siqnaal als voIgt te berekenen (zie 
fiquur 10): 

netto-siqnaal = b'Ob~Db.d'100 \ = ~'100 \ (b({d) 

Met 0 = 4.8 + 2·h·tan 5 voor de BPI 25 voIgt hieruit: 

netto-signaal = 1 - 4.8 ~ 2.h.tan 5 ) 100 \ ( 3 ) 

,,---- verlichte oppervlak 

o 

fig. 10 Spot met lichtsnede. 

Het resultaat van vergelijking ( 3 ) is weer uitgezet in een grafiek. Oeze 
is te vinden in bijlage 5. Ook hierbij is weer een onderscheid qemaakt 
tussen de plaatsen waar het gat in de spot wordt waargenomen (bijlage 6). 

Uitqaande van fiquur 7 kan het berekende netto-signaal ten gevolge van 
reflectievermindering bij ronde gaten, worden uitgezet in een grafiek tegen 
het aantal sensoren dat nodig is om 200 mm produktbreedte te bekijken. Deze 
grafiek verschaft dan direkt informatie over het benodigde aantal sensoren 
en de grootte van het waar te nemen detail. 
Omdat de bandbreedte 50 \ van het maximum signaal kan bedragen, zal het 
nettosignaal hieronder moeten liggen. In bijlage 7 zijn de resultaten 
hiervan weergegeven. Hieruit voIgt dat bij gaten groter dan ~ 12 mm het 
aantal sensoren tot 16 beperkt kan blijven. 
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3.2.3 Het vergroten van de lichtintensiteit van het verlichte 
spotoppervlak. 

Het vergroten van de lichtintensiteit van het verlichte oppervlak heeft tot 
gevolg dat het verschil tussen het reflectiesignaal van het produkt en het 
reflectiesignaal van het gat (geen reflectie) wordt vergroot. 
De beperking die hiervoor geldt is dat de sensor een constant signaal zal 
afgeven als de maximale hoeveelheid licht die hij kan verwerken, 
overschreden wordt. 

3.2.4 Het elimineren van de invloed van het omgevingslicht. 
Door eliminatie van het omgevingslicht bij het gebruik van een lichtsnede 
wordt de hoeveelheid gereflecteerd licht verkleind. Hierdoor zal het 
verschil in lichtreflectie tussen de lichtsnede en het kenmerk vergroot 
worden. 
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3.3 Metingen van het nettosignaal. 

Om de berekeningen van het model met praktische waarden te vergelijken, zijn 
ook metingen uitgevoerd. Hierbij is het gat midden onder de sensor 
geplaatst, omdat metingen aan de rand van de spot moeilijk nauwkeurig zijn 
uit te voeren. De gewijzigde opstelling is weergegeven in fig. 11. De 
resultaten van deze metingen zijn weergegeven in bijlage 8. 

fototransistoren 

afstrijker 

r--------oppervlaktesp egel 

r----cilindrische lens 

projector 

transportband 

microcomputer 

fig. 11 De gewijzigde proefopstelling. 

Uit deze metingen voIgt dat het netto-signaal bij de gemeten diameters van 
gaten altijd groter is dan 50 \. 
Het valt op dat het netto-signaal bij gaten van 12 rom hoger is dan bij gaten 
van 10 mm. Dit komt omdat dan de reflectie uit het gat een rol gaat spelen. 
Bij kieinere gaten is dit door schaduwwerking niet het geval. 

Verschillen tussen de berekende en gemeten waarden worden veroorzaakt door: 
- het reflecteren van licht uit het gat, 
- het opvangen van licht uit de spot naast de Iichtsnede, 
- het niet constant zijn van het waarnemingsvermogen van de sensor 

over de hoek, 
- het niet loodrecht boven het oppervlak staan van de sensor. 

Ais wordt aangenomen dat deze verschillen ook bij de ongunstigste stand 
zullen voorkomen (het gat aan de rand van de spot), kan hieruit 
geconcludeerd worden dat het niet mogelijk is bij deze bandbreedte het 
herkenningssysteem zelflerend te maken. Dit geldt dan bij de beperking van 
16 sensoren bij de gebruikte lasprodukten. 
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HOOFDSTUK 4 [en zeifierend computerprogramma 

4.1 Het proqramma van P. van Kampen. 

Omdat de beeIdvorming van de ingeleerde situatie moet worden vastgehouden, 
worden de sensorsignalen opqeslaqen in een computer. 
Sij het bestaande programma van P. van Kampen moet worden opgegeven welke 
sensor de stand van het produkt bepaalt. Om de informatieverwerkinq te 
versnellen, moet tevens het meettraject worgen opgeqeven waarin het kenmerk 
zich bevindt. Sij herkenning wordt van een passerend produkt aIleen het 
siqnaal op de meettrajecten verqeleken met de signalen op deze trajecten van 
de ingeleerde standen. 

4.2 Wijziqingen om tot een zelflerend systeem te komen. 

Om dit systeem uit te breiden naar een zelflerend herkenningssysteem, zal 
het hele produkt bekeken moe ten worden (zie 2.1), 
Door in de herkenningsfase slechts een beperkt gedeelte van het produkt te 
vergelijken, kan een snellere herkenninq verkreqen worden. De herkenninq is 
slechts mogelijk als dit beperkte qedeelte een kenmerk bevat waarmee de 
stand van het produkt bepaaid kan worden. 
Sij herkenningssysteem van P. van Kampen moet worden opgegeven waar het 
kenmerk zich bevindt. Door het systeem zelf te laten bepalen welke sensor 
het kenmerk waarneemt, wordt dit systeem zelflerend gemaakt. 
Sij 4 standen van het produkt zal het systeem hiervoor maximaal 4 
sensor-siqnalen hoeven te verqelijken. 

Sij het zeifierende herkenninqssysteem zal het computerproqramma dan een 
beslissingscriterium moeten bevatten om op grond daarvan een sensor te 
kiezen. Hiervan moet het signaal een karakteristiek bevatten om de stand van 
het produkt mee te kUnnen bepalen. 

Mogelijke beslissingscriteria voor het kiezen van zo'n sensor z~Jn: 
- Het aanweziq zijn van een symmetrische siqnaalveranderinq. Deze kan 

duiden op de aanwezigheid van gaten. Deze gaten kunnen als kenmerk 
voor de stand van een produkt optreden. 

- Het minimum van aIle siqnalen. Dit kan eveneens duiden op de 
aanwezigheid van een gat, wat als kenmerk kan optreden. 

- De grootste signaal veranderinq kan betekenen dat daar het kenmerk 
zit. Hierbij moet het begin en het eind van het produkt dan buiten 
beschouwing worden gelaten. 

- Wanneer een afwijking van het qemiddelde siqnaal wordt overschreden 
(de afwijking groter dan een bepaalde waarde), kan dit op een 
kenmerk duiden. 
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De inleerfase blijft echter traaq omdat dan weI het hele produkt bekeken 
moet worden. Om dit te versnellen kan het kiezen van zo'n sensor worden 
verkreqen aan de hand van de sensorsiqnalen van slechts een produkt. Rierna 
kan een produktstand inqeleerd worden door het inleren van dat qekozen 
sensorsiqnaal aan de hand van meerdere produkten. 
Omdat slechts enkele produkten inqeleerd behoeven te worden, is deze 
vertraagde iniezing minder bezwaarlijk. 

4.3 Ret ontwikkelde programma. 

Bovenstaande wijzigingen hebben geleid tot een proqramma dat is 
weergegeven in bijiage 9. Rierbij is uitgegaan van het bestaande programma 
van P. van Kampen. Oit programma is gesplitst in twee fasen: 

1 De inleerfase, 
2 De herkenningsfase. 

1, De inleerfase. 
Aan de hand van de sensorsignalen van een produkt wordt een keuze qemaakt 
van de sensor die de stand van het produkt karakteriseert. 
De moqelijke beslissinqscriteria hiervoor zijn: 

- Een relatieve afwijkinq van het gemiddelde'kan worden opqeqeven. 
- Ret minimum van aIle sensorensignalen wordt bepaald. 
- Randmatig kan een sensornummer inqeIezen worden. Dit nummer kan aan 

de hand van het signaal op het beeldscherm worden bepaald. 

De flowchart van de inleerfase van het programma is te zien in figuur 12. 

Oe eniqe informatie die in de inleerfase noq inqevoerd moet worden is: 
- het aantal produkten dat toeqevoerd moet worden om de bandbreedte te 

kunnen bepalen, 
welk beslissinqscriterium moet worden gekozen ter bepaling van de 
sensoren waarvan het sensorsiqnaal een stand van het produkt 
karakteriseert, 
de waardevergroting van de bandbreedte voor de herkenninqsfase. Oit 
qeeft de moqelijkheid om bij het inlezen van een beperkt aantal 
produkten een veiligheidsmarqe in te bouwen. 

Bij de inleesprocedure wordt'het siqnaal van een produkt in maximaal 4 
stabiele standen vastgelegd. 
Riervoor kan dan een keuze gemaakt worden uit de volqende 
beslissingscriteria: 
- Een relatieve afwijking van het gemiddelde kan worden opgegeven. 
- Ret minimum van aIle sensorsiqnalen wordt bepaald. 
- Randmatig kan een sensornummer ingelezen worden. Oit nummer kan aan de 

hand van het siqnaal op het beeldscherm worden bepaaid. 
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welke onentdtle; 1,2,3, of,,? 

in de orientatie 

van reI. sign. a wijking? 

aantal prod uk ten inlezen Vaal bandbreedte 

teken bandbreedte slqnaal 

begin cyclus 
ander 

11 

:;:ie bijlage 10 

fig. 12 De flowchart van de inleerprocedure. 
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2 De herkenningsfase. 
De herkenningsfase is dezelfde als die in het reeds bestaande prodgramma is 
gebruikt. De flowchart hiervan is weergegeven in bijlage 10 [ 1 ]. 

Omdat gebleken is dat de grootte van het bandbreedtesignaal een grote rol 
speelt bij het bepalen van het sensorsignaal dat de stand van een produkt 
bepaald, is het programma interactief uitgevoerd. Dat wil zeggen: er zal 
handmatig ingevoerd moeten worden of de automatische keuze van de sensor 
juist is geweest. Dit kan gecontroleerd wor~en aan de hand van de 
sensorsignalen die op het beeldscherm weergegeven worden. 
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ROOFDSTUK 5 Conclusies 

Ret herkenningssysteem dat door P. van Kampen is ontwikkeld, is opgebouwd 
uit een produkt-inleerfase en een produkt-herkenninqsfase. Riervan is 
slechts de herkenningsfase zelfwerkend/. dat wil zegqen: het systeem zal 
zonder extra informatie in staat zijn produkten te herkennen. 
Door nu de inleerfase zelfwerkend te maken, wordt een zelflerend 
herkenninqssysteem verkreqen. 

Om tot een zelflerend systeem te komen, zal het hele produkt waargenomen 
moeten worden. 
Met behulp van een theoretisch model zijn hiervoor de mogelijkheden van de 
sensor onderzocht. Rieruit voIgt dat bij maximaal 16 sensoren en een 
bandbreedte van het signaal van 50 % bij lasprodukten slechts een zelflerend 
herkenningssysteem is te verkrijgen indien gaten groter dan 12 mm als 
kenmerk optreden. 
Uit metingen blijkt echter dat dit niet haalbaar is, omdat bij deze 
diameters van gaten lichtreflectie uit het gat een rol gaat spelen. 
Ook een wijziging aan de opstelling door het gebruik van een lichtsnede 
heeft niet tot de werking van een zelflerend herkenningssysteem qeleid. 
Pogingen om de bandbreedte van het signaal te verkleinen hebben geen 
bruikbaar resultaat gehad. 

Mogelijkheden tot het verkrijgen van zelflerend herkenningssysteem z~Jn: 
- het gebruik van andere produkten waarvan de bandbreedte van het 

signaal kleiner is dan bij de gebruikte lasprodukten. 
- het gebruik van een andere sensor waarvan de bandbreedte van het 

reflectie-signaal kleiner is dan 50 \ . 
- het dichter boven het oppervlak plaatsen van de sensoren. Om het 

hele produkt waar te nemen, zijn dan meer dan 16 sensoren nodig. 
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Bijlage 1 

Ret waarnemingsvermogen van de sensor (BPX 25) als functie van de zichthoek 
« in \ van de maximale waarneming. 

~-L~~~~~~-L~~~~~~~~~~iJ-L~J-LL~~ 900 
50 25 0 25 50 75 100 

N <%) 
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Bijlage 2 

Het nettosignaal als functie van de sensorhoogte. Hierbij bevindt het gat 
zich midden in de spot en is de hele spot verlicht. 

netto-signaal = v/4'02 - v/4-d2 .100% = ( 1 _ d2 )·100% 
v/4.02 ;Z 

met 0 = 4.8 + 2·h·tan 5 (BPX 25). 
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Bijlage 3 

Het netto-signaal als functie van de sensorhoogte als het gat zich precies 
tussen 2 sensoren bevindt (op de rand van de spot). Hierbij wordt de helft 
van het gat gezien. 
De hele spot is verlicht. 
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Bijlaqe 4 

De qevoeliqheid van de sensor als functie van de qolflenqte van de 
invallende stralinq. 

BPX25 

nkltive mIlEIIIIII=~1 response 

1"101 

1001-1-##+ 

0.6 0.8 
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Bijlage 5 

Ret netto-signaal als functie van de sensorhoogte als het gat zich midden in 
de spot bevindt. 
Belichting met een lichtsnede. 

netto-signaal = b 0 - b d 100 \ = ~ 100 \ b 0 ---,y-

met 0 = 4.8 + 2 h tan 5 
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Bijlage 6 

Bet netto-signaal als functie van de sensorhoogte als het gat zich precies 
tussen 2 sensoren bevindt. Belichting met een lichtsnede. 

netto-sinnaal = b·D - O.S·b·d 100 \ = 0 - O.S·d 100 \ , b·D D 

met 0 = 4.8 + 2'h-tan 5 
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Bijlaqe 7.1 

Bet netto-siqnaal en het aantal sensoren dat nodiq is voor een 
produktbreedte van 200 mm in een qrafiek. 
Model-situatie met lichtsnede. 
Bierbij valt het qat midden in de spot. 
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Bij1age 7.2 

Bet qemeten netto-siqnaal en het aantal sensoren dat nodiq is voor een 
produktbreedte van 200 mm in een qrafiek. Situatie met lichtsnede. 
Hierbij is het omgevingslicht qeelimineerd en is de lichtintensiteit zo 
qroot qenomen dat de sensoren net niet overstuurd worden. 
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Het netto-signaal en het aantal sensoren dat nodig is voor een 
produktbreedte van 200 mm in een grafiek. 
Model-situatie met lichtsnede. 
Hierbij valt het gat aan de rand van de spot. 
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Bijlage 8 
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Ret qewijziqde computerproqramma 

,EF LISTIM8 DF FILE ~5:start. rEMT 

zelf-lerende versie 

1 : 
2: Program Tekvi S1 Oflj 

3: 
4: Uses chainstuff; 
5: Var en! char; 
b: 
7: Procedure Tekl; 
8: 
9: Begin 

10: write(ehr!12) I; 
wfiteln; writeln; 

21 - 06 -1985 
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11: 
12~ 

13: 
writeln( 'ffffllillflflfl**ttttttf*f*f*ftttttttf***f.ltf*tf*tttfftt' Ii 
writelnl 'tl ft' I; 

14: 
15: 
16: 

( 17: 
19: 
\19: 
20: 
21: 

wri hin \ 'if 

i'lri hIn i 'n 
writelni 'ff 

wri telrd 'H 

ilfi hIn ( 'If. 

wri teln ( 'ft 

End; 

22: Procedure Tek2j 
23: Begin 
24: writeln( 'ff 

26: 
27: 
29: 

writelr:! 'ff 

IIriteln! 'H 

writelrd 'H 

writelni 'H 

t- t 
H H 

n u 
Uff 

UH 

HI 

Hf 

I 

f. 

H Ht 

H HfH 

H H f 

H ff 

U In 

H- Iff 

H * H 

H HHf 

H fff 

H tH 

H tHH 

H HH 
H UH 

H UH 

If HH 

H UH 
H fiH 

H Hf 

t H 

if H 

HI It 

Hf H 

HUH 

H Iff 

H Hf 

if H 

if f 

Hi' 

!t' 

H' 

ff' 

H' 

ff' 

H' 

H' 

ff' 

u' 
ff' 

ij 
\. 
'I 
j. 
" 

)i 
\. 
" 

30: 
H' writeln! 'f* Ii 

writeln! 'ttftlllttf.f.f.f.f.f.tftff.f.*tf.*flllf**ftlff.fftf**t*lft*tf.t*fff.' I; 
31: read Iki'!yboard ,eh) 
32: write(cnr(12Ii; 
33: End; 
34: 
35: 
36: Bi'!gin 
37: Tekl; 
33: Tek2j 
39: setchaini '15:herk '}; 
40: End. 
41: 

Bijlage 9.1 



zelt-lerende versie 

3: Program VISION i 
4: Uses Turtlegraphics, Applestuff; 
5: {t$6+f) 

b: 
7: Laoel 

'21 - 06 - 1985 

B: !, 2; (f GOTO-statement f.) 

9: Canst 
10: kanO: -16192; 
11: kanl: -16191; 
12: kanl: -16190; 
13: kan3: -16IB9; 
14: total: 86; 
15: sensoren= 4; 
16: 
17: Ty~{e 

(f AD-Converter in slot4 I) 
If Adressen waar de binaire waarden van de sensor- I) 
If signalen worden gescnreven I) 

(f ia~iiui aanta! meetpunten I) 
if aantal gebruikte sensoren I) 

IS: laxi: packed array[ 1 •• total,l •• sensoren J of 0 .• 255; 
aidi= packed array( I •• total J of 0 •• 255; 19: 

20: 
21: 

23: 
24: 
25: 
26: 
27: 
28: 
29: 
30: 
31: 

\. 32: 
33: 
34: 
35: 
36~ 

37: 
38: 

mini: packEd array[ l .. tahl J of -1 .. 2; 
means= packed arrayU .. 41 of integer; 
sensa= packed array(1 •• 4,1 •• sensorenl of Boolean; 
helper: packed array£1 •• 41 of Booleanj 
sUi=·packed array(1 •• 41 of integer; 
intg= -t •• total; 
intk: -i .. sensoren; 
woora= string[ 1 1; 
nummer= record 

nr: intkj 
sensor: inU; 
lllla);: intgi 
!ta);: !ta~i; 

illin: ilay.i; 
dif: mini; 
ongrens: intS; 
bogrEns: i ntg; 

end; 

39: Var 
40: ortt: char; 
41: leesinref: lillord; 
42: en: char; 
43: !maantal: i ntg; 
44: meting: intg; 
45: tel band: intg; 
46: signaal: ma:d; 
47: maxiillum: means; 
48: minimum: means; 
49: geilliddelde: illeans; 
50: tel: intk; 
51: pi: integer; 
52: nUl: intk; 
53: afw: integer; 
54: totillin: integerj 
55: detec: intk; 
5i1: hul p: hel per; 
57: SOil: SUlII; 

S8: sen: intk; 
59: sens: sensa, 
60: orientatie: 1 .. 4; 
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[REF LISTING OF FILE #S:herk.TEXT 

zelf-Iereode versie 

61: sen! nummer; 
62: twee: numaer; 
63: 
64: 

66: 
1:.7: 
bfl: 
69: 
70: 
71: 
72: 
73: 
74! 
75: 
76: 

drie: nuiltmer; 
vi er: nUtlH5er; 
nr: nummer; 
ext: integer; 
pteI: integer; 
percent: real j 
orient: intk; 
bandma~: integer; 
handmir.: integer; 
bandgem: integer; 
vergr: integer; 
i: integer; 

21 - 06 - 1985 

77: Procedure Srdumpi iltode: integer); External; 
78: 
79: Segment Procedure Cijfereen; 
80: Begin 
SI. write(chr(12)i; 
82: fer i:=1 to a do write!n; 
83: writel n (' 
84: writeln(' 
BS: wri tel n ( , 
86: writelrd' 

98: writelr!!' 
S9: write! n ( , 

wri teln (f 
\'iri hIll (' 
writeln; 

End t 

95: 3eg!ent Procedure Cijfertweej 
9b: Begin 
91: write(chr(12il; 
ga: for i:=1 to 8 do writel!!; 
99: wri teln (' 

100: writeIn!' 
Hil: wl"iteln(' 
102: writeln(' 
103: writeln(' 
104: writeIn!' 
105: writeln!' 
106: writelnl' 
107: write-In i' 
lOa: IIr! hln; 
109: End; 
110: 
111: Segment Procedure Cijferdrie; 
112: Begi rl 
113: write(chr(12»; 
114: for i:=l te a do writelnj 
115: writel!!!' 
116: llriteln! ' 
117: "riteIni' 
118: writeInl' 
119: writeln!' 
120: writeln< ' 

Hf')i 

HH'); 

if'); 

ft') ; 

H')i 

ft'}; 

fI'l; 
HUH'I; 

HI-H'); 

if if'); 

If'} ; 

H '}i 

H 'Ii 
H 'I; 

If 'i_ 
" 

if '); 

HHHf'); 

HUH'); 

If ft'}i 

H fI'); 

if'); 

UH'I; 
H')i 

- jj -
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121: write1li(' 
122: wri teln ( , 
123: writelni' 
124: wri hin; 
125: End; 
i2b: 
127: Segment Procedure Cijfervier; 
128: Begin 
129: write(chr!12»); 
130: for i:=1 to B do writeln; 
131 ! ",i te!n (t 

132: write!n! ' 
133: wrHeln( , 
134: writeln( , 
135: writeln( , 
136: writelrd' 

21 - 06 - 1985 

H H'); 

H H'i; 
HHH 'Jj 

tH'); 

HU')j 

H I'" l i,. 
- '1 

H H'i; 
H H')i 

if H'); 

137: writeln ( , HHHHH'); 

138: writelnl' 
13q: wri teln (' 
140: wri tel nj 
141: End; 
142: 
143: Seglent Procedure Vraagteken; 
144: Begin 

1
145: write(chrl12))j 
14b: for i:=1 to B do writelnj 

l
147' writelrd' 
148; writeln(' 
149: write! n ( , 
15{): writelnl' 

;151: writeln{l 
1";''1, 
, ....... writelr:i' 
~53: write!n! t 

154: writeln(' 
155: writelnl' 
156: 
157: 
IS8: 

ltd tern (' 
writeln; 
writelnl' 

159: wrihlnj 
160: End; 
Ib1: 
162: 

H')i 

H'); 

UHf 'j; 

H H'I; 
H H'l; 

H'); 

H'l; 
H 'Ij 

H 'j j 

H 'J; 
H ')j 

H , I ' , I 

'j, , , 

163: Segient Procedure Relsignaf~; (I Deze procedure bepaalt de detecterende 
164: sensor op grand 'Ian een procentuele 
165: afltijking van bet ge~iddelde signaal fl 
166: Begin C 

167: writeln!'Lees de toegestane signaalafwijking in ! voor de detectie in'); 
168: readln(afwl; 
169: for tel:=1 to sensoren do 
l70: begin for ph=! to meting-3 do 
17i: begin 
172: hulp(tell:=igeliddelde[telJ-signaal[pi,telll}afwfgemiddeldeCtelJil00j 
173: if hulp[telJ then 
174: begin 
175: sens[ori entati 2, tell: = TRUE; 
176: pi:=meting-3; 
177: writelni'Sensor ',tel,' detecteert het kenmerk 'I; 
178: wrihlrd'in orientitle ',orientatielj 
179: end; 
laO: end; 
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zelf-lerende versie 

181: end; 
182: End; 
la3: 

- .;)..) -
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184: Segment Procedure Minslgl'ij 
185: 
186: 

(f De:e procedure bepaalt de deiecterende 
sensor op grand van de laagste 5i90aa1-
waarde f) 

187: 
18S: 
189: 

193: 
194: 

~ i 95: 
i 96: 
197: 
198: 
!QQ • 
.. ~ I " 

Begin 
totain:: minimum[11; 
for tel:=1 to sensoren do 
begin 

if minimumttell<= totmin then 
begin 

totlin:= minimum(tell; 
detec:= tel; 

end; 
end; 
sens[orientatie,detecl:=TRUE; 
hulp[detecl:=TRUE; 
writ!!lnj 

200: 
201 : 
202: 

writeln(:Sensof : ,deter,: detecteert het kenmerk I}; 

writeln\'in orientatie ',orientatiei; 
End; 

203: 
204: Segment Procedure Handselect; 
205: 
206: 
207: Begin 

(f Deze procedure vraagt net detecterende 
sensornummer op te ge~en aan de hand 
van net signaa1 op het scherm fi 

208: writeln('Seef het sensornU.5er op van de sensor, ~elke volgens u '); 
1209: writeln('het ~en!erk detecteert. ~); 
\210: readln(numl; 
~11: 5en5(ori entati e ,flUll:::: TRUE; 
~12: hulplflUI1:=TRUE; 
213: writeln; 
214: writeln('SensQf' ,nul,' detecteert net kenmerk '); 
215: writeln('in orientatie . ,orientatielj 
216: End; 
217: 
21B: Function Peek! addr: integer I: integer; 
219: 

221: 

223: 

Type 
byte: packed arrayf 0 •• 1 
dirty= record 

case boolean of 

1 o~ 0 .. 255; 

225: 
226: 

true: ( int: integer I; 
f al 5e: I ptr: -'-byte ); 

end; 
227: 
228: Var 
229: trick: dirty; 
230: < 

231: Begin 
232~ trick.int:= addr; 
233: Peek:::: trick.ptrA[ 0 J; 
234: End; 
235: 
236: 
237: 
239: Procedure Referentie ( var pitax: intg; var pmax, plio: maxi; var pdifbeiden: 
239: mini; port: waard; psensor: intk; piaxaantal: intg Ii 
240: . 
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241: Var 
242: 

- ':>0 -

21 - 06 - 1985 

(t Deze procedure vraagt van een orientatie 
het bandbreedte-signaal fl 

243: i, pi: intg; 
244: aanhi: intg; 
245: og, bg: real; 
246: seen: llia~i; 

247: 
248: 
249: Procedure Tekenref; 
250: 

it Deze procedure geeft het bandbreedte
signaal van de detecterende sensor 

251: op het scherm weer *l 
252: 
253: Var 
254: pi: integer; 
255: 
256: 
25i; 
258: 
259: 
260: 
261 : 
262: 
263: 

266: 
267: 
268: 
169: 
270: 
271: 
272: 
273: 
274: 
275: 
276: 
277: 

279: 
2BO: 
281: 
282: 
283: 
284: 
23S: 
23b: 
287: 
298: 

293: 
294: 
295: 
296: 
291: 
298: . 
299: 
300: 

seqr ,orientgr: 

Begin 
5trisel1,sengrlj 
Striorientatie,orientgrl; 
writeln; 
write!n! 'NavoIgende grafiek geeft de bandbreedte van orientatie ',port Ij 
write! 'Bij een optimale installing van de lasp beslaat het signaa! 'Ii 
writeln! 'de vo11edigl: hoogte; stel zonodig bij.' ); 
writelni 'Het aa~tal leetpunten is ',meting Ii 
writeln! 'Bedien toets om te platten ••• ' !; 
wrihln; 
read! keyboard, ch I; 
!r:i tturtle; 
viewport( 0, 279, 30, 160 Ii 
eoveto( 0, 30 I; 
pencolor( green Ii 
levete! 0,160); movetol 278,1601; moveto! 278,30); i!loveto( O,30}; 
mcvetol U,431j levetoi 278,431i Jovetoi 278,56), moveto( e,So)j 
moveto( 0,691; !!'IDvetoi 278,691; lIIovetoi 278,82); ilioveto( 0,921; 
moveto! 0,95); loveto! 278,951; moveto( 278,10Blj loveto( 0,10B); 
loveto! O,12!); moveto! 278,121); movetoi 278,134); movetoi 0,134); 
movetol 0,147); moveto! 278,147); 
penco!or! none Ij 

moveto! 3,30); wstring! '0'1; 
lIIoveto( 3,561; wstring! TIl 
!ovetol 3,921; l'istring! '2'1; 
movetoi 3,IOSI; l'istring( '3'); 
lovetol 3,1341; i'lstringl '4'1; 
ext := 279 di'l total; 
pencolor! none Ii 
2lovetoi 12,30); 
pencolor! white ); 
for pi:= 1 to meting do movetoi 12+ e~t + pi, 30+ round! pla~(pi!senJ ll; 
pencolor( none lj 
moveto! 12, 30 Ii 
penco!or( white ); 
for pi:: 1 to meting do moveto( 12+ extf.pi, 30+ round( pminfpi,sen] }l; 
pencolor! none lj 
yiewport( 0, 279, 0, 30 ); 
!oveto( 0, 30 ii 
Kstring! 'Bandbreedte; maximum en !inimul signaal' )j 

moveto( 0, 20 }j 

wstringl 'Bandhreedtesignaal van sensor '}j 

wstring( sengr); 
iiO'ieto 10,10); 
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301: wstringi' in orientat!e 'l; 
302: wstring{orientgr}; 
303: moveto{u,2); 
304: wstring(' Bedien toets ier beeindiging' ); 
305: read! keyboard, eh I; 
306: if eh in ['p', 'P'] then Grdump(4); 
307: Textmode; 
308: End; 
309: 

Procedure Leesdesensorenl PI: intg ); 
3il: 
312: 
313: 
314: 

If Deze procedure meet het gereflecteerde 
signaal van het oppervlak van de 
detecierende sensor f) 

315: 
316: Begin 
317: if sens(orientatie,il then seen( pi,! 
318: if sens(arientatie,21 then seen( pi,2 
319: if sens[arientatie,31 then seen[ pi,3 
320: if sens[orientatie,4} then seen[ pi,4 
321: End; 
322: 
323: Begin 
324: 

\ 325: aantal ::0; 
326: band max : =0; 
327: bandrnin:=O; 
328: 

]:= 
1: = 
J: = 
]:= 

329: writeln( 'Produkt 1 kan warden aangevoerd. 'I; 
330: 

332: 
333: 
334: 
335: 
336: 
337: 
338: 
339: 
340: 
341: 
342: 
343: 
344: 
345: 
346: 
347: 
348: 
349: 

repeat 
aantal:=aantal+!; 
pi :=0; 
ed:=total-7j 
while Button{O} do; 
while Inot Button!OI) and Ipi(=extl do 
begin 

while not Buttoni!) do; 
pi:=pi+l; 
Leesdesensorenlpil; 
while Button!!l do; 

end; 
for i:=pi+l to pi+6 do 
begin 

while not Buttoni!) do; 
Leesdesensorenlil; 
while Buttonl!) do; 

end; 

350: for sen:=! to sensoren do 
351: begin if aantal=l then 
352: begin if sens(orientatie,senJ then 
353: begin 
354: for i:=1 to total-1 do 
355: begin 
356: pl!iax [i , sen]: =seen [i ,sen]; 
357: pllli nIi I sen}: =seen (i I sen}; 
358: end; 
359: end; 
360: end; 

Peek! kanO }; 
Peekl kanl j. 

I 

Peek I kan2 \. 
'f 

Peekl kall3 j. 
I 
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361: for i:=1 to ext-l do 
362: begin 
363: if senslorientatie,senl then 
364: begin 
365: if seen£i,senDp!!in:£i,senJ then 
366: piiadi ,senJ:=pl1infi ,sen] 
367: else 
36B: if seen£i,senHpminti,seFiJ then 
369: peinfi,senJ:=seen£i,senJ; 
370: bandmax:=banrl~ax+p!!a~[i,senJ; 

371: bandt.in:=bandmin+plin[i,senJ; 
372: bandgem:=(bandmay.-bandminl div ij 
373: end; 
374: end; 
375: end; 
376: 
377: if aantal\!!<!i:aantal then 
37B: writeln{'Produkt ',aantal+1,' kan worden aangevoerd. 'I; 
379: until aantal=illa~aantal; 
3aO: wrihlnj 
381: writeln!'Gemiddelde bandbreedte is ',banrlgem)j 
382: 
383: for sen::! to sensoren do 
384: hegin 
385: if sens[orientatie,senl then 
386: Tekenref; 
387: end; 
388: End; 
389: 
390: 
391: Procedure Inlezen(var pimay.: intgj val" pSignaal: maxi I; 
392: 
393: If Deze procedure bepaalt aIle sen50r-
394: sigoalen en qeeft deze op het s~hefm 
395: weer l:} 

396: IJar 
397: i, pi! intg; 
398: pj: intkj 
399: 
400: ·Pro~edure Leesviersensorenl pi: inty I; 
401: 
402: (f !}ez e procedure bepaalt de 5i goaa!-
403: sterkte van de sen50ren over de lengte 
404: van het produkt IJ 
405: Begin 
4Q6: psignaal[ pi, 1 ]:= Pee~{ kanO }; 
407: psignaal[ pi, 2 ]:= Pee~! kanl Ij 
408: psignaal[ pi, 3 ]:= Peek! kan2 I; 
409: psignaal( pi, 4 1:= Peek( kan3 I; 
410: End; 
411: 
412: Begin 
413: pi!: 0; 
414: e~t:= total- 7; 
415: while Button! (! I do; 
416: while I not Buttonl 0 )1 and I pi(= ext do 
417: begin 
418: while not Button! 1 ) do; 
419: pi:= pi+ 1; 
420: leesviersen50renl pi }; 
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421: whil e Button I 1 ) do; 
422: end; 
423: for i:= pi+ 1 to pi+ b do 
424: begin 
4ry~$ while not Button{ 1 } do; 
426: Leesviersensor!:ml i li 
427: while 8utton! 1 } do; 
42a: end; 
42¥! pi!a~:: pi+ b; 
430: meting:= pimax; 
4~!' if pimax= total then writel!!! 'Produkt overschrijdt ma~i6ale lengte:: I '); 

432: wri teln; 
433: writeln( 'meting= 'I pimax )j 

434: write!!!; 
435: End; 
436: 
437: 
438: Procedure Vglband! port: woord; pseosor: intk; paax, pain: maxi; pdifbeiden: 

mini; psignaal: maxi; val" ptelband: intg Jj 

440: 
441: 
442: 

it Deze procedure bekijkt of net gemeten 
signaal binner. de bandbreedte ligt f) 

443: 
444: Var 
445: i: intg; 
446: telvorm: intgj 
447• verschil: intg; 
442: ppdifsignaal: intkj 
449: 
450: Procedure Vglvorm; 
451: 
452: Val'" 
453: pdifsignaal: integ!r; 
454: 
455: Begin 
456: pdifsignaal:= psignaalr i+ 1, psensor ]- psignaal( i, psensor }j 

457: if pdifoeiden( i J= 2 then telvor!:= tel'ior!!+ i 
45B: else if ppdifsignaal= pdifbeidenr i 1 then 
459: te1vorm: = tel'iorm+ 1 i 
460: End; 
461: 
462: Begin 
463: IIri teloj 
464: i :=1; 
465: ptelband:= 0; 
466: telvor~:= 0; 
41.;· 
~,. 

469: 
469: 
470: 
471 : 

repeat 
if I psignaal[ i, psensor ] (= pmax(i,te1l+ Vergr 

( psignaaH i! psens!Jr 1 ;.= plllinCi, tell- '1ergr 
then ptelband:= ptelband+ 1; 
; ,= i. 1 • 
.. I 0\....., 

472: until i= llIeting; 
473: verschil:= meting - 1; 

and 

474: if ( ptelband= '1ersthil and telvor~}= round! pertent!100f verschil}! then 
475: begin 
476: if port = 'GReen' then 
477: begin 
478: Cijfereen; 
479: ptelband:= 1; 
480: exitiVglband)j 
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481: end; 
482: if port = 'ORbee' then 
433: begin 
484: Cijfertweej 
465: ptelband:= 1; 
48b: exitiVglbandi; 
487: end; 
488: if port = 'ORdrie' then 
489: begin 
490: Cijferririe; 
491: ptelband:= 1; 
492: e~it(vglband); 

493: end; 
494: if port = zORvier I then 
495: begi Ii 
496: Cijfervier; 
497: ptelband:= 1; 
498: exitIVglband}; 
499: end; 
500: ptelband:= -1; 
SOt: end; 
502: End; 
503: 
504: 
505: Procedure Prngl; 
50b: 
507: 
508: 
509: Begin 
510: write(chr(12}}; writelo; 

- '*V -
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if. Deze procedure geeft algemene 
inforlatie en vraagt een aantal 
invoergegevens f.) 

511: writeln! 'PR06RA~ VISIOM:PvanKampen,MBroekman, registreert bandbreedte'l; 
512: writeln ( 'en vorm.' j i 
513: writeln! 'Vergelijkt aIleen het betreffende kenmerk van een orientatie.' l; 
514: writeln! 'Is gesthikt '10 or produHen /!let £len iIIaxilllale lengte van 134 iii.' lj 
515: writeln! 'Geneugenruimte is ',mel!avail,' woorden 'j; 

516: writeln; 
517: write! 'Rient iedere sensor uit boyen een specifiek kenmerk van een 'j; 

518: writelni 'bepaalde orientatie.' ); 
51?: writelni 'Sepaal de referentie-signalen 'Iocr vier crientaties.' )i 

520: wriblnj 
521: write! 'Geef het aantal produkten( in een orientatie ! wat de ' Ii 
522: write! 'handbreedte definieert: ' Ii 
523: readln( maxaantal ); 

Wrl teln; 524: 
525: 
526: 

I<lriteln ( 'Seef het percentage waal" de signaalvorlll Iflinstens aan Illoet voldoen. 'j; 

write! 'Percentage: . )i 

527: readln( percent I; 
528: End; 
529: 
530: 
53!: Protedu!"e Relief ( var ptel intk); 
532! (f Deze procedure geeft de sensorsignalen 
533: op net srherlll iteer *1 
534: 
535: Var te!gr : string; 
536: gelgr : string; 
537: keuze : char; 
538: 
53?: Procedure Kenmerk2; 
540: 

(* Den! procedure vraagt de seledili!methodi! 
en bepaalt daaruit de detecterende 
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541: sensor f} 

542: 
543: Procedure Karakteristiek; 
544: 
545: 

(f Deze procedure bepaalt een aantal 
karakteristieke waarden die nooig ziin 
voor de kenierkbepaling f) 

546: 
547: Begin 
548: for tel~=l to sensor en do 
549: begin 
550: sOilte!l:=O; 
551: minimum[teIl:=signaal[S,tell; 
552: ma~imum(tel]:=signaal[5,te!]; 

553: for pi :=5 to ilIeting-5 do 
554: begin 
555: som[tell:=som[telJ+signaaltpi,teIJ; 
556: if signaal[pi,tel](miniium[telJ then 
557: minilumrteIJ:: signaal[pi,tell; 
558: if signaal[pi,telJ}maxilum[tell then 
559: maximu.rte!]:: signaal[pi,tell; 
560: end; 
561: gemiddelde[telJ:=som[tell div pi; 
562: writeln; 
563: writeln('gemiddeide ',tel,' is ',gemidderde(te!]); 
564: "riteln! 'minimull ' ,tel,' is ',liiiniilu.HelJ), 
565: writeln('maxlmui ~ ,tel,: is l,maxilui[telJ); 
566: end; 
567: End; 
568: 
569: Begin 
570: 
571: case ortt of 
572: 'e': orientatie :=1; 
573: 't': orientatie :=2; 
574: 'd': orientatie :=3; 
575: v : orientatie :=4; 
576: end; 
577: 
578: for tel::! to senseren do 
579: begin 
580: sens[orientatie,tell:=FALSE; 
581: end; 
582: 
583: Karakteristiekj 
584: 
585: writeln; 
586: writeln('Indien detectie op grand van: 'Ji 
587: writeln!' 1: relatieve signaalafwijking, teets in: a'); 
58a: writeln(' 2: lIIinilllulIIsignaal, teets in: b'l; 
589: writeln(' 3: handlllatige selectie, toets in: c'li 
590: readlnlkeuzel; 
591: 
592: case keuze of 
593: 'a': Relsignafwj 
594: 'b': Minsign; 
S95: 'c': Handselec:tj 
596: end, 
597: 
598: 
599: wri telrl; 
bOO: if not!hulp[lJI and not(hulp[2Jl and net (hulp£3]) and not(hulp[41) then 
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601: writeln('Geen detectie op grand van dit criterium'); 
b02: ~riteln('Bedien toets ter beeindiging'); 
603: read(keyboard,ch); 
604: End; 
605: 
60b: 
b07: 
b09: 
b09: 
610: 
k1 i 11 
;".t~",R 

612: 

614: 
615: 
616: 
617: 
biS: 
61'1: 
620: 
621: 
6?')' 

623: 
624: 
625: 
626: 
b27: 
628: 
62i: 
630: 
631: 
632: 
633: 
634: 
635: 
636: 
637: 
639: 
639: 
040: 
641: 

Begin 
writeln; 
writeln{'De volgende grafiek geeft de signalen van de sensoren met de ;}; 
writelrd'bijbehorende senSQrnUlIlmers weer. Eer! sterk veranderend 'I; 
writeln{lsignaal kan op een kenlerk duid!n. Het programma beslist '}; 
.ritelnl'zelf ook over dit kenmerk. 'I; 
writelrd 'Vergelijk dadelijk Ult conclusies ... ' I; 
writeln; 
writeln('Bedien toets Oill te plotten .•• 'Ii 
read (keyboard, eh) ; 
ll1i Hurtle; 
ext:=279 div total; 
moveto(O,30i; 
for tel:=! to sensor en do 
begin 

Strltel,telgri; 
Strige!iddelde[tell,gelgrl; 
lIlcvetc!O,tel!25+roundlsignaal(4,telll+4l; 
penco!orlwhite}; 
wstring\telgr! ; 
pencol or (none I; 
for pi::! to meting-3 do 
begin 

lIlovetoie~tfpi,telf25+round!signaal[pi!tel])I; 

pencDIDriwhitelj 
end; 
pencolor (none); 
moveto(v,tei f 25+round(signaal(pi,tel])j; 

end; 
iDveto (0, l(n; 
wstring('Bedien toets tel" beeindiging'lj 
moveto!O,201;wstring!'(P} stuurt scher! naar printer'l; 
readikeyboard,chlj 
if eh in ['P', 'P') then Brdu!p(4Ij 
Te~hodej 

Kenmerr.2; 
642: End; 
643: 
644: Procedure Prog2; 
645: 
646: 
647: Begin 
648: for tel::1 to sensor en do 
649: begin 
650: if senslorientatie,tell then 
651: 
652: case ortt of 
653: 'E', 'e': begin 
654: een,sensor:: telj 

If Deze procedure bepaalt bij het ingelezen 
orientatienu!mer het bandbreedte-
si gnaal f) 

655: Referentie! een.iia~, een.ea~, een.min, een.dif, 
656: 'GReen', een.sensof, la~aantal 1; 
657: exH{ProgZl; 
659; end; 
659: 'r' ! 't': begin 
660: twee.sensor:= tel; 
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661: 
6b2: 
663: 
664: 
665: 
666: 
667: 
668: 
669: 
670: 
671: 
67"). 
673: 
674: 
675: 
676: 
677 , , I • 

6iB: 
679: 
680: 
681: 
6E2: 
b83! 
6a4: 

r 
685: 
68b: 
6B7: 
hPQ· ... ,.;..1 ..... 

689: 
690: 
691: 
692: 
693: 
694: 
b°C:' 
696: 
697: 
698: 
699: 
700: 
701: 
702: 
703: 
704: 
70S: 
706: 
707: 
70B: 
709: 
710: 
711: 
712: 
713: 
714: 
715: 
716: 
717: 
718: 
719: 
i20: 

zelf-lerende versie 21 - 06 - 19as 

Referentie! twee.imax, twee.max, twee.min, twee.dif, 
'ORtwee'! twee.sensof, maxaantall, 
ed t (prog21; 

end; 
'D','d': begin 

drie.sensor:= tel; 
Referentie( drie.imax, drie.lax, drie.min, drie.dif, 
'ORdrie', drie.sensor, maxaantal ); 
ex i t (Prog2); 

end; 
T,'v': begin 

end; 
end; 

End; 

vier.sensor:= tel; 
Referentie( vier.ilax, vier.lax, vier.lin, vier.dif, 
'DRvier', vier.sensor, ~ay.aantall; 

ed t (Prog2) j 
end; 

Procedure Vergelijk; (* Deze procedure 'Iergeli jkt 'Ian het produH 
eerst de produktlengte. !ndien dit 
overeen kost wordt gekeken of net signaal 
binnen de bandbreedte va!t. AIle 
orientaties worden vergeleken f) 

Begin 
for orient:=! to 4 do 
begin 

for tel:=! to sensor en do 
begin if sens(orient,tell then 

begin 
if orient=1 then 
begin 

if (leting (= een.ililx +2) and (Illeting }=een.imalt-4 ) then 
Vglbandl 'GReen', een.sensor, een.lax, een.lin, een.dif, 
signaal, telband Ii 
if telband = -1 then exit! Vergelijk Ij 

end; 
if orient=2 then 
begin 

if {meting <= twee.imax +21 and (meting }= twee.ilax -4 then 
Vglbandi 'ORtwee', twee.sensof, twee.lllax, twee.lllin, 
twee.dif, signaal, telband Ii 
if telband = -1 then exit! Vergelijk ij 

end; 
if orient=3 then 
begin 

if lmeting (= drie.ilax +21 and (meting >= drie.illlax -4 then 
Vglband! 'GRdfie'! drie.sensor, drie. lax , drie.lllin, 
drie.dif, signaal, telband Ij 

if tel band = -1 then exit! Vergelijk I; 
end; 

if orient=4 then 
begin 

if (meting {= vier.ilax +21 and (meting }= vier.ilax -4 then 
Vglband! 'ORvier', vier.sensor, vier.sax, vier.lin, 
vier.dif, signaal, telband Ii 
if telband = -1 then exit! Yergelijk )i 

end; 
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721: end, 
722: end; 
723: end; 
724: Vriagteken; 
]?r.. End, 
726: 
727: Procedure Eind; 
728: Begin 

- '±'± -

21 - 1}6 - 1985 

729: ~riteln(' Als eind van progralaa is toets dan in: q 'i; 
730: writeln(len voer er:n prcdukt clan. I); 
731: if Keypress then read(keyboard,chlj 
732: End; 
733: 
734: 
735: BEGIN (f Begin van net hoofdprogramma f) 
736: Progl; 
737! writeln; 
738: writel 'Zijn de referentie-signalen al ingelezen; ja of nee: ' I; 
739: readIn! leesinref )i 
HO: while ( leesioref = 'nee') or I leesinref= '0') do 
741: begi n 
742: write!nj 
743: writeln! 'Welke van de voigende orientaties loet ingelezen Nordenj , Ij 
744: write( 'E {=OReenl, T i=ORtwee!, D (=ORdrie) of V !=OR'lierl: ' I j 
745: readlni ortt }; 
746: Hrite!n; 
747: 1 : if GGTO-statelent fl 
748: writelnl'Voer een produkt aan in orientatie ',ortt); 
749: Iniezenimeting,signaal!; 
750: Relieftpte!}; 
75i: Prog2; 
752: writeln{'Voldoet dit signaal aan de verwacnting,Ji of nee?'l; 
753: readln!leesinref); 
754: if !leesinref = 'n'! then 
755: begin 
756: writeln; 
757: writeln!'Begin cyclus opnieuN met ander produkt'l; 
75a! writeln(/in orientatie I,ortt}; 
759: 
760: 
761: 
762: 
ib3: 
764: 
765: 
766: 
167: 
768: 
769: 

gato 1; 
end 

illse 
begin 

if orientatie=l then begin ortt::'t'; gata 1; 
if arientatie=2 then begin ertt:='d'; gate 1; 
if orientatie=3 then begin ortt:='v'; gote 1, 
gato 2; 

end; 
writeln; 
2: (f. SOTO-statement t) 

end; 
end; 
end; 

770: write( 'Hin aile andere referentie-signalen ingelezen; ja of nee: ' I; 
771: readln! leesinref I; 
772: end; 
773: if ( leesinref= 'ja') or ( leesinref= 'j') then 
774: begin 
775: writelni'Seef de vergroting van de bandbreedte op Naaf net signaal nag 'i; 
776:. NrHelnl'aan itag \ioldaen (tussen 11 en to}, '); 

777: Itrite('vergroting = '); 
778: readln! vergr )j 

779: repeat 
780: Itfl teln; 
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781: writeln( 'Een willekeurig georienteerd produkt kan worden aangevoerd. ~ }; 
782: !nlezen( meting, signaal I; 
783: writeln( 'De orientatie is ingelezen.' ); 
784: writeln; 
785: if Keypress then read ( keyboard, ch ) i 
7a6: 
787: Vergelijkj 
788: 

790: 
79i: 
792: 
793: 
794: 
795: 

Eind; 
unti 1 ch: q; 

end 
else goto 1; 

END. 
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Bijlage 10 

De flowchart van de herkenninqsfase [ 1 ] 

HERKENNINGSPROCEDURE, BEPAAL DE ORIENTATIES 

VREEMDE PRODUKTEN AANVOEREN 

ORIENTATIE INLEZEN: VIER SENSOREN 

VERGELIJK MET ORIENTATIE TWEE 

J 

PROOUKT LIar IN OR-TWEE 

J 

VERGELIJK MET ORIENTATIE ORIE 

J 

PROOUKT LIar IN OR-DRIE 

J 

VERGELIJK MET ORIENTATIB VIER 

J 

PRODUKT LIar NIET IN EEN VAN DE VIER REFERENTIE-ORIENTATIES 
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