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Samenvatting 

Dit proefschrift beschrijft een zoektocht naar de mogelijkheden en beperkingen om 
beeldverwerkingssystemen generiek te ontwerpen. 'Genericiteit ' kan simpelweg gezien 
worden als de mogelijkheid van een methode om gebruikt te kunnen worden onder 
vele verschillende omstandigheden, zonder ingrijpend te hoeven worden veranderd. 
Het voordeel van een generiek ontwerp is dat men bij een nieuw ontwerp makke
lijker en efficiënter voort kan bouwen op het bes taande ontwerp. Hoewel generieke 
ontwerpen een grotere investering zijn op de korte termijn dan applicatie-specifieke 
oplossingen, beargumenteren wij dat het generiek ontwerpen van methoden, of delen 
van methoden, zich op de lange termijn zal terugverdienen. In dit proefschrift ligt de 
nadruk niet op een daadwerkelijk ontwerp van al van deze methoden, maar op het 
zoeken naar theoretische mogelijkheden, hetgeen ons soms ver voert van het praktisch 
ontwerp. 

In hoofdstuk 1 bespreken wij de bruikbaarheid van drie ontwerpprincipes- modu-
larisatie. s tandaardisat ie en generalisatie - en hoe deze toegepast kunnen worden in de 
beeldverwerking. Met betrekking tot de modularisatie van beeldverwerkingssystemen 
concluderen wij da t een dergelijk systeem uit de volgende componenten kan bestaan: 
een module die een beeld genereert, een detect iemodule. een groeperingsmodule en 
een match-module. Voor elk van deze modulen beargumenteren wij in hoeverre de 
modulen en de interfaces tussen deze modulen, generiek ontworpen kunnen worden. 
Gebaseerd op de drie ontwerpprincipes, ontwerpen wij een methode voor de inspectie 
van objecten die gespecificeerd worden door een ontwerptekening. 

Beeldgeneratie zullen wc in dit proefschrift niet bespreken, daar het meer oen 
hardware- dan een software-kwestie is. De detecticmodule is hoofdzakelijk afhanke
lijk van de toepassing, aangezien de detectiemodule direct op de beelddata werkt. Als 
gevolg hiervan is liet erg moeilijk deze module generiek te ontwerpen. Hergebruik 
van detectiemodulcn kan echter wel bevorderd worden. In hoofdstuk 2 presenteren 
wij een karakterisatie en categorisatie van meetmodulen of detectiemodulen. In het 
ideale geval stelt deze karakterisatie en categorisatie ons in staat om meetmodulen 
effectief te beschrijven en daarmee om een geschikte methode1 te vinden in het aanbod 
van bestaande methoden. Zo wordt het hergebruik van methoden gestimuleerd. De 
studie in hoofdstuk 2 toont tevens aan dat bestaande methoden informatie geven over 
de betrouwbaarheid of over de precisie, dan wel over de orde van complexiteit, maar 
slechts zelden informatie verschaffen over beide aspecten, hetgeen praktische toepas
sing ernstig belemmert. Samenvattend kunnen we concluderen dat de meerderheid 
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van de bestaande meetmethoden niet genoeg informatie verschaffen. Als gevolg kan 
niet eenvoudig worden bepaald welke methoden geschikt zijn voor welke toepassing. 
Meer aandacht voor de gehele specificatie van beeldverwerkingsmodulen /.al het aantal 
operationele jaren binnen de industriële beeldverwerking dan ook aanzienlijk kunnen 
verhogen. 

Buiten de rode draad van dit proefschrift om, presenteren wij in hoofdstuk 3 een 
decompositie methode voor een grote klasse van grijswaarde concave structurerende 
functies in de mathematische morfologie. In tegenstelling tot vele bestaande decom
positie methoden is onze methode valide in het continue domein. We geven voor
waarden waaronder onze methode correct gediscretiseerd kan worden. De klasse van 
functies die met de methode gedecoinposeerd kunnen worden bestaat uit alle concave 
2D-functies die separeerbaar zijn in twee lD-functies. Deze klasse bevat de klasse 
van kwadratische functies, die een belangrijke rol spelen in de 'dinstance transforms' 
en •morphological scalespace'. Voor de genoemde klasse van functies is een discrete 
decompositie mogelijk in elementen ter grootte van ;/ x //. waarbij n > 3. 

Terugkomend bij het hoofdonderwerp van dit proefschrift, richten wij ons in hoofd
s tuk 4 op de groeperingsmodule, de module die volgt na de detectiemodule. Groeperen 
in beeldverwerking kan gezien worden als het proces dat entiteiten uit het beeld ver
werkt tot s t ructuren van hogere orde. corresponderend niet objecten in het beeld. 
Hierbij gaan we er vanuit dat een groeperingsmethode bestaat uit twee onderdelen: 
een grocperings-framework en een groeperingsmaat. De groeperingsmaat beslist welke 
elementen tot een groep kunnen behoren. Het framework levert aan de hand 'van de 
groeperingsmaat het uiteindelijke resultaat. In hoofdstuk 1 gewen we formele defi
nities voor groeperen in de beeldverwerking. We bespreken zes overwegingen voor 
het ontwerpen van generieke groeperiiigsmcthoden voor de beeldverwerking, waarbij 
iedere overweging strikt gedefinieerd wordt. Als eerste overwegen we welke entiteiten 
gedefinieerd moeten worden voor een accurate definitie van het complete groeperings
proces. Als tweede brengen we naar voren dat elk groeperingsproces de mogelijkheid 
moet bieden om invariant te zijn onder een groot aantal transformaties, waaronder 
rotat ie , translatie en schaling. De derde overweging bespreekt de mogelijkheid een 
da t a element toe te kennen aan nicer dan een groep. De vierde overweging bepleit 
dat een groeperingsmethode in staat moet zijn meer dan een oplossing te genereren 
bij een gegeven dataset . Tevens stellen we voor deze oplossingen te structureren in 
een hiërarchie, dan wel een verzameling van hiërarchiën. De vijfde overweging volgt 
het principe van Occam's scheermes: het is wenselijk dat een groeperingsmethode 
een resultaat levert dat de meest simpele verklaring geeft van de aangeboden data. 
gesteld dat deze verklaring aan zekere kwaliteitseisen voldoet. De laatste overweging 
bespreekt dat iedere groeperingsmethode tot op zekere hoogte robuust moet zijn. het
geen wil zeggen dat een kleine verandering in de invoer slechts een kleine verandering 
in het resultaat ten gevolge mag hebben. Ons is in de literatuur geen groeperings
methode bekend die alle bovengenoemde eigenschappen bezit. Ter illustratie van de 
overwegingen, gebruiken wij deze om een algoritme te ontwerpen. Door kleine aan
passingen aan een klassiek algoritme zijn wij in staat een algoritme te leveren dat aan 
alle gestekk1 eisen voldoet. Het algoritme wordt toegepast in drie voorbeelden: het 
groeperen van een punt verzameling, het groeperen van lijnen op verschillende scha-
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len en het groeperen van bewegingsveel oren. De complexiteit van het algoritme is 
ö(nÖc). waar de complexiteit van de groeperingsmaat aangegeven wordt met öc;-

Als gevolg van de wens clustermethoden in te kunnen zetten voor verschillende 
applicaties, ontstaat de behoefte voor meer generieke kwaliteitsmaten voor clusterre-
sultaten. In hoofdstuk ö presenteren wij een methode om de kwaliteit van clusterresul-
t a t en t e kunnen meten, welke gebaseerd is op de entropy van Shannon. De kwaliteit 
van een clusterresultaat ten opzichte van het correcte resultaat wordt gemeten door 
een vraag-en-antwoordspel te spelen waarbij het correcte resultaat geconstrueerd moet 
worden uit het clusterresultaat. Het aantal vragen dat hierbij nodig is om het eorrecte 
resultaat, te vinden wordt gebruikt om de kwaliteit te berekenen. Door de strategie 
voor het stellen van vragen aan te passen kan een kwaliteitsmaat verkregen worden 
die in meerdere dan wel mindere ma te afhankelijk is van de toepassingen waarvoor 
men de kwaliteitsmaat wil gebruiken. Op theoretische gronden kan een ondergrens 
worden afgeleid voor de meest toepassingsonafhankelijke kwaliteitsmaat, hetgeen een 
indicatie biedt in hoeverre andere kwaliteitsmaten afhankelijk zijn van een zekere toe
passing. In dit hoofdstuk stellen we tevens vier eisen waaraan een kwaliteitsmaat 
voor clusterresultaten moet voldoen: de maat moet genormaliseerd, correct, informa
tief en robuust zijn. Onze methode om de kwaliteit te nieten voldoet aan de eerste 
drie voorwaarden en hij voldoet bij benadering aan de vierde. 

In hoofdstuk (i beschrijven we een methode voor het matchen van objecten met 
beelddata. waarbij de eigenschappen van de objecten gegeven worden in de vorm van 
een ontwerptekening. Onze matchmethode is specifiek ontworpen om te controleren of 
industriële onderdelen voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan deze objecten in 
de ontwerptekening. Onder deze eisen vallen de afmetingen van het object, of delen 
daarvan, relaties tussen de verschillende delen van het object en de bijbehorende 
toleranties. De voorbeelden waarop we onze methode toepassen tonen niet alleen 
de werking van onze methode, maar dienen tevens als illustratie van de methodiek 
voor de inspectie van objecten, beschreven met een ontwerptekening, zoals we deze in 
hoofdstuk 1 gepresenteerd hebben. 

De voorbeelden in hoofdstuk 6 illustreren dat liet mogelijk is om de methodiek. 
zoals gepresenteerd in hoofdstuk 1, modulair en generiek te implementeren voor de 
inspectie van objecten die gespecificeerd zijn door een ontwerptekening. Het verder 
uitbreiden van het systeem tot een nog generieker systeem lijkt te worden beperkt 
door de moeilijkheid een nog grotere klasse van objecten te beschrijven in een een
duidige taal. Bovendien laten de aannames in hoofdstuk 1 over groeperen zien da t er 
grenzen zijn aan de genericiteit van groeperingsalgoritmen. Desalniettemin laten de 
voorbeelden zien dat het in acht nemen van de drie ontwerpprincipes in combinatie 
met de wens generieke methoden te ontwikkelen, zijn vruchten afwerpt bij het ontwerp 
van beeldverwerkingsmethoden. 




