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Samenvatting
Bloemen, Ing. M.G.M.
Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbescherming ..
Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit Electrotechniek, Technische Universiteit Eindhoven, april 1996.
In het kader van het EntoTrack project is er apparatuur ontwikkeld voor het automatisch meten en registreren van posities en
bewegingen van insekten, hetgeen van belang is in onderzoek in de entomologie (insektenkunde) voor biologische gewasbescherming. Bestudeerd wordt het gedrag van insekten onder invloed van lokstoffen. De meetgegevens betreffen positie, vorm,
kleur en andere object-eigenschappen. Bij het verwerken gaat het om het identificeren, klassificeren, tellen en volgen van objecten.
Voor de bedoelde apparatuur wordt een ontwerp voorgesteld waarin onderdelen als een camera, een framegrabber, een infrarood
flitser en een optisch ruter worden beschreven, die samen een zogenaamde demonstrator vormen. Deze dient geschikt te zijn voor:
- het tellen en onderscheiden van objecten in het laboratorium en later bij productie van biologische bestrijdingsmiddelen,
- het meten van de effectiviteit van vallen door middel van laboratoriumproeven en veldproeven,
- het volgen van sluipwespen bij korte en lange afstand vliegproeven,
- de softwareontwikkeling voor specifieke beeldverwerking en de toepassing van snel1e hoge resolutie camera's.
De keuzecriteria waaraan de onderdelen dienen te voldoen betreffen:
- algemene inzetbaarheid voor de doelen van al1e deelnemende onderzoekpartners,
- het bestrijken van een groot blikveld, met behoud van spatiele resolutie, om kleine objecten te kunnen volgen,
- een snel1e beeldopname, weergave en verwerking, in verband met het bepalen van afgelegde pad van snel1e objecten,
- mogelijkheid om dag en nacht opnames te kunnen maken, objecten dienen ook 's nachts zichtbaar te zijn,
- met behulp van verschillende spectrale eigenschappen van objecten moeten deze te klassificeren zijn.
Na het uitvoeren van praktijkonderzoeken is gebleken dat het optisch filter en de camera aan de gestelde eisen voldoen. Met behulp
van een goed gedefinieerd filter is het mogelijk om onderscheid te maken op basis van kleureigenschappen. De camera is snel genoeg
voor het volgen van de snelste objecten en de resolutie is voldoende om de kleinste objecten te kunnen waarnemen. Echter, de
framegrabber blijkt niet over voldoende rekenkracht te beschikken. In het vervolg van dit afstudeerproject wordt onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van een op PCI gebaseerde framegrabber. Ook de infrarood flitser voldoet niet, hij levert te weinig
lichtvermogen. Omdat overdag, met voldoende zonlicht weI genoeg vermogen aanwezig is, wordt er geen verder onderzoek naar de
infrarood flitser gedaan.
De activiteiten zijn verricht bij de firma ADIMEC Advanced Image Systems B.V. te Eindhoven.

SUMMARY
Bloemen, Ing. M.G.M.
"Vision" techniques applied for research of biological crop protection.
Masters thesis, Section Measurement and Control (ER), Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology, april 1996.
In connection with the EntoTrack project, equipment has been developed to automatical1y measure and register the position and
movements of insects which is important for entomology studies for crop protection. The behaviour of insects under the influence of
bait is being observed during which, the measurements made concern the acquisition of position, shape, colour and other object
characteristics. The results are used for identification, classification, counting and tracking of objects.
A system will be proposed within which a description will be made of the subsections such as a camera, framegrabber, infrared flash
lamp and optical ruter etc. Together, these parts form the so called demonstrator. The system must be suitable for the following:
- Counting and distinction of objects in the laboratory and later in the field.
- Determination of the effectiveness of traps by means of laboratory experiments and in the field.
- Tracking of encarsia formosa for short and long, fly tests.
- The development of software for specific vision applications and the use of very fast high resolution cameras.
The component parts of the system should meet the fol1owing demands:
- General availability in the interest of participating research partners.
- To be able to cover a large field of vision together with the retention of spatial resolution in order to be able to track smal1 objects.
- Fast acquisition, processing and display in order that the path fol1owed by fast objects can be determined.
- The possibility to make observations during the day and at night, i.e. the objects must be visible in the absence of sunlight.
- It must be possible to classify objects by means of observing their spectral characteristics.
Practical tests have revealed that the optical filter and camera satisfy the requirements. It has been established that objects can be
determined on the basis of their colour properties when using a well dermed filter. The camera is fast enough to track the fastest
objeCts and the resolution is sufficient to observe the smal1est, however, the framegrabber does not have enough processing power.
For this reason, this masters thesis will be continued using a PCI based framegrabber. In addition to this, the infrared flash lamp is
not powerful enough. Due to the fact that during the day the sunlight provides enough infrared light, no more experiments will be
carried out with the infrared flash lamp.
These activities have been carried out at ADIMEC Advanced Image Systems B.V. Eindhoven, The Netherlands.
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1. Inleiding

1.

Inleiding

1.1

EntoTrack project

In de bestrijdingsmiddelen-industrie zijn twee verschillende takken, de chemische en de
biologische. In de biologische tak worden vooral insecten ingezet. am dit effectief en
doeltreffend te kunnen doen wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar het gedrag van
insekten onder invloed van lokstoffen. In de entomologie (insektenkunde) worden allerlei
onderzoekshandelingen met de hand verricht. Dit betreft metingen van onder andere
grootte, snelheid, aantal individuen in een groep en reactie van voelsprieten op geurstoffen.
Maar ook het bepalen van het vliegpatroon en het weergeven van de afgelegde weg bij het
naderen van een bepaalde uitgezette lokstof. Met behulp van een videorecorder wordt een
band, met eerder gemaakte opnamen, beeld voor beeld afgespeeld en worden de metingen
verricht. Deze onderzoekshandelingen zijn zeer tijdrovend en arbeidsintensief.
am de uitvoering van de onderzoekshandelingen te verbeteren is in januari 1995 het
EntoTrack project gestart. Dit onderzoeksproject is getiteld:
"Automatische registratie van positie en bewegingen van insekten ten behoeve van
gedragsbiotoetsen en kwaliteitscontrole in gewasbeschermingsonderzoek. "
Het doel is het automatiseren van de hiervoor beschreven onderzoekshandelingen in de bioindustrie die nu nog met de hand geschieden.
Enkele kenmerken van het onderzoek zijn:
het tellen en onderscheiden van objecten (encarsia formosa (sluipwespen), meel- en
roofmijten) in het laboratorium en later bij de productie (Koppert),
het meten van de kwaliteit van vallen door middel van laboratoriumproeven en
veldproeven (Denka en ID-DLO),
het volgen van sluipwespen bij korte en lange afstand vliegproeven (LUW),
de softwareontwikkeling voor specifieke beeldverwerking (Noldus) en
de toepassing van hoge resolutie camera's (Adimec).
Bij het project zijn vijf partners betrokken. Drie entomologische (insektenkundige) partners
onderzoeken vooral de mogelijkheden om insekten in te zetten als biologisch
bestrijdingsmiddel om zo chemische bestrijdingsmiddelen te vervangen. Dit betreft
voornamelijk de gedragingen van insekten onder invloed van bepaalde lokstoffen. De
probleemstellingen die opgelost dienen te worden betreffen het verkrijgen van meetgegevens
van objecten (insekten) en het verwerken hiervan.
Het verkrijgen van de meetgegevens betreft de object-eigenschappen positie, vorm en kleur
van elk object binnen het interessegebied. Ret verwerken betreft het tellen, identificeren en
het volgen van objecten. Met behulp van deze gegevens kunnen naast telling, klassificatie
en kleurscheiding ook tracking van objecten, gedragsobservaties in het veld en
kwaliteitscontroles van vallen uitgevoerd worden.
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De werkzaamheden van Adimec in het kader van het EntoTrack project betreffen het
onderzoek naar hoe spectrale eigenschappen van een bepaald interessegebied kunnen
worden geregistreerd en vervolgens hoe deze kunnen worden gebruikt voor het tellen en
volgen van insekten. De doelstelling kan als voIgt worden omschreven:
"Ontwikkel een multi-spectrale sensor die geschikt za1 zijn om
bepaalde karakteristieke eigenschappen van een interessegebied
vast te leggen. Met de meetgrootheden kunnen dan doelgerichte
en eenvoudigere low-cost camerasystemen worden gerea1iseerd" .
Er wordt dus een multifunctioneel meetinstrument (verder demonstrator genoemd)
gerealiseerd, dat algemeen inzetbaar is voor alle eerder genoemde probleemstellingen. Met
een (van de demonstrator afgeleid) relatief eenvoudig en goedkoper systeem is het dan
mogelijk om, voor een specifiek biologisch probleem, de noodzakelijke metingen
automatisch uit te voeren [Smit,95].

1.2

Demonstrator

De opdracht betreft het ontwerp van een demonstrator, waarvan geeist wordt dat hij:
algemeen inzetbaar is voor de doelen van alle deelnemende onderzoekpartners,
een groot blikveld heeft, met behoud van spatiele resolutie, om kleine objecten (van 4
mm 2 ) te kunnen volgen op een doek van 1,5 bij 1 meter, op een afstand van 2 meter,
snel kan weergeven, in verband met het kunnen volgen (bepalen van afgelegde pad)
van snelle objecten (maximaal 10 m/s), dit geldt voor zowel de beeldopname
(camera) als voor de weergave en beeldverwerking (framegrabber),
dag en nacht vliegen kan opnemen, bij gebrek aan zonlicht moet met voldoende
infrarood worden belicht zodat objecten ook 's nachts zichtbaar zijn,
met behulp van verschillende spectrale eigenschappen van objecten deze kan
klassificeren.
Voor het onderzoek is dus een demonstrator nodig, die bestaat uit de volgende onderdelen:
opname:
een hoge resolutie camera,
verwerking:
een framegrabber die is gekoppeld aan een PC,
belichting:
een infrarood flitser,
spectrale filtering: een tunable filter.
Aan het geheel kan een monitor worden toegevoegd. Figuur 1 geeft het blokschema weer.
Afhankelijk van het te bestuderen insectenbeeld wordt gekozen voor een IR-belichter (in het
geval van vliegen) of een spectraal kleur-scheidings-filter (in het geval van mijten).
Hiermee moet het in principe mogelijk zijn om naast de geometrische ook de spectrale
eigenschappen van een scene te bepalen. De componenten worden in de volgende
hoofdstukken uitgebreid besproken, hieronder een korte beschrijving.
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De keuze van de camera wordt voornamelijk bepaald door de benodigde resolutie. Bij de
meeste toepassingen is het beeldveld groot ten opzichte van kleine objecten. Daarom is het
van belang de hoge resolutie van de MX12 te gebruiken. Deze kan, met behoud van spatiele
resolutie, een groter beeldveld vastleggen dan de conventionele CCD camera's.
Ais framegrabber heeft de AFG 12 veel voordelen ten opzichte van een standaard
framegrabber. De AFG12 is namelijk een stand alone beeldprocessor die is ontworpen voor
de MX12 en kan in de standaard taal 'ANSI C' geprogrammeerd worden. De benodigde
voeding voor de camera wordt door deze geleverd en camera instellingen zoals
gevoeligheid, integratietijd en contrastverhoging kunnen worden ingesteld. De AFG 12 kan
direct bij de camera geplaatst worden en vanaf grote afstand (in het veld) bediend worden.
De vision-software van Noldus kan op de AFG12 worden gelmplementeerd.

D
O

Monitor (optionee))
Tunable
Filter

UnfJ
~
~
MX12

D

L

PC

AFG-12

CVBS :

Digital 110, 12C, power

_

c==::::=:=::J1

I

I

Communicatie

[FFlitser
Figuur 1: Blokschema van de demonstrator.
Om ook opnamen in het donker te maken van bijvoorbeeld kakkerlakken of vliegen wordt
de camera voorzien van een synchrone IR-flitser. Op deze manier kan zowel bij dag als bij
nacht worden geobserveerd.
Met behulp van een Liquid Cristal Tunable Filter, (LCTF, een electronisch instelbaar,
optisch kleuren filter) in combinatie met de monochrome MX12, is het mogelijk kleur
informatie te registreren. Ais in het kleurenspectrum per spectraal deelgebied de response
bekend is, dan zijn de totale spectrale eigenschappen van een scene te berekenen. Ret filter
kan door de framegrabber worden aangestuurd.
De programmering van de framegrabber gebeurt met behulp van een IBM-compatible PC.
Via een FIJI-link interface kan de AFG-12 op grote afstand bediend worden.
In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende delen van de demonstrator uitgebreid
worden besproken. Rierna voIgt de bespreking van de meetresultaten en als laatste de
conclusies en aanbevelingen.
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Keuze van camera

Aangezien in de meeste toepassingen kleine objecten moeten worden waargenomen in een
relatief groot blikve1d, is het zinvol de sensor van de demonstrator te baseren op een hoge
resolutie camera.
Er zijn enkele camera's op de markt die een resolutie van 10242 of meer hebben en daarbij
25 beelden per seconde kunnen weergeven. Bij het maken van een keuze dient het kunnen
instellen van parameters zoals gevoeligheid, integratietijd en contrastverhoging
meegenomen te worden waarbij vooral de grootte van het bereik van deze parameters
belangrijk is. De prestaties van de MX12 (betreffende aantaI instellingen en bereik) zijn
beter dan de overige camera's. Ook kunnen de parameters van de camera via een computer
op afstand ingesteld worden.

2.1

Sensor

Ret wezen van de camera is de beeldsensor, dit is de chip waarop het beeld van de scene
gevormd wordt en omgezet wordt in een videosignaal. Licht, afkomstig van een
interessegebied, wordt via een lens op een sensor geprojecteerd. In de sensor, een hoge
resolutie CCD, wordt een ladingsbeeld opgebouwd waarna dit beeld analoog wordt
bewerkt.

4
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Licht gevoelig (Image)

<pA

/

1
4
/

<pB

Opslag (Storage)

/

3
/

/

<pC

(

1
)

I Uitschuifregister (Output)

)

Figuur 2: Blokschema van de FT12 CCD.
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De sensor in deze camera is de FT12 en is een derivaat van een HDTV sensor van Philips
[FTI2,94]. Deze sensor bestaat uit een lichtgevoelig gedeelte (image), een licht ongevoelig
gedeelte (storage) en een uitschuifregister (output). Het lichtgevoelige deel en het
opslagdeel zijn even groot en opgebouwd als een matrix van 1024 bij 1024 pixels. Het
output register kan ren rij van de matrix bevatten (een beeldlijn). Hierboven is het
blokschema van de sensor getekend.
In het lichtgevoelige deel worden onder invloed van het opvallend licht ladingen
opgebouwd. Als een charge-reset (CR) wordt gegeven vloeien de ladingen weg in het
substraat van de sensor. Hierna wordt onder invloed van licht meteen weer lading
opgebouwd. Het beeld dat door de ladingen wordt gevormd wordt ook raster (field)
genoemd. Bij gelnterlinieerde uitlezing vormen het even en oneven raster samen een beeld.
Bij ongelnterlinieerde uitlezing (non interlaced, NI) is een raster gelijk aan een beeld. Ben
raster is 1024 pixels breed en 512 pixels hoog.
Als een beeld overdracht (frame transfer, FT) wordt uitgevoerd dan schuift in ca. 0,5 ms
het raster van het lichtgevoelige deel naar het opslagdeel. In het lichtgevoelige deel wordt
het transport bestuurd met CPA • Dit is een 4 fasen klok (AI tot en met A4). Elk pixel bestaat
uit 4 onder elkaar liggende cellen. Ben cel wordt gebruikt om een barriere te vormen tussen
andere pixels en de overige drie, boven elkaar liggende cellen worden gebruikt om licht om
te zetten in lading. Elke cel zit aan ren van de 4 fasen. Zie onderstaande figuur, een pixel
wordt links en rechts begrensd door het oxide tussen de p+ kanalen en boven en onder door
Al (als Al gelijk is aan 0 volt is en A2, A3 en A4 gelijk zijn aan 10 volt) [Theu,95].

Al
A2
A3
A4

kanaal (P+)
J

Poly sillicium
Pixel

Al
B2

/

B3

Oxide

B4
BI
B2

------ Bulk sillicium

Figuur 3: Layout van de FTI2.
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De timing van <J'A tijdens een frame transfer is in onderstaande figuur weergegeven. De klok
<J'A bestaat uit vier lijnen die telkens 90° van elkaar verschoven zijn. De duty-cycle is 5/8
waardoor een ladingsverschuiving ontstaat zoals die hieronder is weergegeven, boven het
timingdiagram staat de lading weergegeven in twee pixels.
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Figuur 4: Timing en ladingstransport tijdens een frame-transfer.

Daar waar de klok laag is, werkt een cel als barriere (gearceerd), tijdens t1 is dat bij <J'AI •
De overige drie cellen bevatten de lading die door lichtopval opgebouwd is. Tijdens t2
wordt deze lading in twee cellen geperst waarna deze tijdens t3 weer over drie cellen is
verdeeld. Het verschuiven van 1 beeldlijn gebeurt van t1 tot en met t8.
Het opslagdeel werkt op de zelfde manier maar wordt bestuurd met de 4 fasige <J'B klok.
Tijdens een beeldoverdracht is deze klok gelijk aan <J'A • Hierna wordt de <J'B klok gebruikt
om binnen de tijd van een raster het opslagdeel uit te lezen. Het opslagdeel wordt rij voor
rij geschoven in het horizontal output register. Dit register wordt met behulp van de <J'c klok
(3 fasen, 40 MHz) uitgelezen. Dit kan zowel rechtsom als linksom (op de laatste manier
wordt het spiegelbeeld weergegeven).

2.2

Camera

De camera is modulair opgebouwd. Hiermee wordt bedoeld dat samenhangende functies, op
ren paneel, bij elkaar zitten en dat aparte functies ook zoveel mogelijk separaat gehouden
worden in de camera. Hierdoor is het eenvoudiger om, als dat nodig is, de camera aan te
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passen aan klant specifieke wensen. De electronica en functies van de camera zijn verdeeld
over een aantal panelen die hieronder worden besproken.

2.2.1

Modulaire opbouw

De beeldsensor zit op het sensorpaneel, hier worden ook de sturing en de uitlezing van de
sensor gebufferd. Dit betreft onder andere <PA , <PB en <Pc, de DC-instellingen van de sensor
(vergelijkbaar met de DC-instelling bij FET's), pixel clamp (bij 40 MHz) en een 20 MHz
laag doorlaat filter.

o volt niveau

~iPje~!L
U

pixel informatie

Figuur 5: Dipje dat door pixel clamp wordt weggehaald.
Bovenstaande figuur beschrijft de spanning die van de sensor afkomt. Deze heeft een
frequentie van 40 MHz en bestaat uit 3 verschillende delen. Het horizontale deel dient op 0
volt gelegd te worden en is gelijk aan het zwartniveau. Het dipje, dat tussen elk pixel
aanwezig is, wordt veroorzaakt door overspraak in de <Pc klok en wordt geclampt naar het 0
volt niveau. De pixelinformatie bestaat uit de opgebouwde lading die ontstaat door de
lichtopval op het betreffende pixel.
De maximale frequentie in het beeldsignaal komt voor als een wit pixel tussen twee zwarte
zit of een zwart pixel tussen twee witte zit. Bij een pixelklok van 40 MHz heeft deze
overgang (over een afstand van 2 pixels) een frequentie van 20 MHz. Het 20 MHz filter
dient om het beeldsignaal van de sensor te filteren. AIle hogere frequenties ontstaan door
aliasing of storing en worden weggefilterd.
De puls-patroon-generatie en timing van de camera gebeuren op het PPG-paneel. Zeer
nauwkeurig en met een zeer kleine jitter worden de <PA , <PB en <Pc klokken gegenereerd en
ook de timingsignalen die voor de verwerking van het beeldsignaal nodig zijn.
De analoge video processing, zoals blackshift, gain, gammacorrectie en sync-invoeging
worden uitgevoerd volgens de ingestelde waarden. Dit gebeurt op het processing-paneel.
Met blackshift wordt een bepaalde spanning van het door de sensor geleverde beeldsignaal
afgetrokken. Alles wat hierdoor onder het nulniveau uitkomt wordt geklipt op zwart-niveau. Na de blackshift wordt het signaal afhankelijk van de ingestelde gain versterkt. De
gain is gelijk aan een macht van 2 en heeft een bereik van I tot en met 128. Hierna wordt
eventueel y-correctie toegepast. Ook door het PPG-paneel gegenereerde sync-signalen
worden toegevoegd om zo CVBS te maken.
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Het voedings-paneel bestaat uit een geschakelde voeding die uit een spanning van 12V de
benodigde camera spanningen maakt.
Ais laatste is er nog het interface-panneel voor eC, CVBS, triggerpuls, controlpuls en
enkele signalen voor digitaal video en voor communicatie met een framegrabber.

2.3

Modi

De camera kan opereren in 3 verschillende modi: continuous-, trigger- en control-mode. In
de continuous-mode levert de camera een Composite Video Blanking Signal (CVBS)
waarmee op een monitor 25 Hz interlaced beelden worden weergegeven (50 Hz NI). In de
trigger-mode levert de camera na het krijgen van een triggerpuls 1 beeld volgens vooraf
ingestelde waarden. In de control-mode maakt de camera gebruik van een externe
controlpuls. De herhalingstijd van de controlpuls bepaalt de beeldfrequentie en de
beeldhoogte. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om 100 Hz beelden te maken.

2.3.1

Continuous-mode

Het verschil tussen de drie modi wordt voornamelijk bepaald door de manier waarop de
timing van de CR en de FT tot stand komt. In de continuous-mode wordt vooraf via 12C een
integratietijd ingesteld. De periodetijd van FT bepaald de beeldfrequentie en is ingesteld op
50 Hz. De tijd tussen CR en FT bepaald de integratietijd en is instelbaar tussen 1 en 20 ms.
r----------------------------i

CR

-------;-:-----'Il
,
,

Il,----------

,

FT
Int.

--11
:,,
,
,
- - I :,

11-:--:---,
,
1_ _

L

_

Figuur 6: Timing in de continuous-mode.

In bovenstaande figuur wordt met de gestippelde rechthoek een periode van een
beeldopbouw aangegeven.

2.3.2

Trigger-mode

Ook in de trigger-mode wordt de integratietijd op deze manier ingesteld, maar er wordt
maar eenmalig (per triggerpuls) CR en FT gegenereerd, zie onderstaande figuur. In deze
mode is het mogelijk 800 ms te integreren.
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Il

Trig.

I
I

h

CR

fI

FT

I
I

I

Int.

Figuur 7: Timing in de trigger-mode.

2.3.3

Control-mode

In de Control-mode wordt bij een positieve flank van de control-puIs een CR gegenereerd
en bij een negatieve flank een FT. Als de periodetijd van de controlpuls 20 ms bedraagt is
het resultaat hetzelfde als in de continuous-mode bij non-interlaced readout. In dit geval
bepaald de duty-cycle de integratietijd, zie onderstaande figuur.
r----------------------------.

,

Ctrl.

, ,
,

CR

I

-~

I

~
, ,
, ,

--~-~f___------_____i-__Ti-ht_----I
I

FT

--h-----:-------:------------1hL-::-----'
,
, --+----,

I

Int.

-I

,

L

I

I:
JI

Figuur 8: Timing in de control-mode.

2.4

Toepassingen: PFA

In de control-mode is het mogelijk de beeldfrequentie te verhogen en hierdoor de
beeldhoogte aan het beeldveld aan te passen (Programmable Field Adaption). De periodetijd
van de controlpuls bepaald de beeldfrequentie en de beeldhoogte. Omdat de pixel-rate van
de camera gelijk blijft verdubbeld de beeldfrequentie als de beeldhoogte halveert. In deze
mode worden echter enkele, voor beeldweergave noodzakelijke, synchronisatie-signalen niet
door de camera geleverd. Deze dienen zelf gemaakt te worden.
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De synchronisatie-signalen kunnen op verschillende manieren gegenereerd worden. Ais de
controlpuls zodanig van vorm is dat de beeldfrequentie verdubbeld dan ontstaan er dus 2
deel-beelden binnen de tijd van I standaard beeldtijd. Ais na elk deel-beeld een V-sync
gegenereerd wordt dan wordt op een analoge monitor een half hoog beeld met de dubbele
frequentie afgebeeld (100 Hz NI).
Hieronder een voorbeeld van de timing tijdens PFA met 4 deel-beelden. De zes namen voor
de signaallijnen zijn van variabelen die gebruikt worden in de AHDL-beschrijving van de
EPLD die deze signalen genereert.

Int.
#img.
hs
vs
ctrl.
vs2
U

58 Ijnes - 1.856

IDS

4

u

Figuur 9: Timing tijdens PFA.
De integratietijd "Int." is ingesteld op 58 lijntijden en duurt 1,856 ms. "#img." bevat het
aantal deel-beelden (hier 4). Met "hs" wordt de horizontale sync bedoeld, de frequentie is
zo hoog dat deze in bovenstaande figuur als een zwarte balk atbeeld. De controlpuls die
naar de camera gaat wordt voorgesteld door "ctrl". Ais niet "vs2" maar "vs" gebruikt wordt
voor de V-sync, dan worden de 4 deel-beelden onder elkaar op een monitor afgebeeld.
Hierdoor lijkt het voor de monitor ook alsof hij een standaard video signaal krijgt
aangeboden, dit in verband met de maximale verticale frequentie die meestal rond de 120
Hz ligt. Op deze manier kunnen ook 2 of 8 deel-beelden onder elkaar worden afgebeeld. De
8 deel-beeldjes zelf hebben een frequentie van 400 Hz, dit is op een gewone VGA monitor
niet op elkaar af te beelden maar weI onder elkaar.

2.4.1

Toepassing: EntoTrack

Ben van de aspecten van het EntoTrack-project is het automatisch tracken van vliegen op
een afstand van ongeveer 2 a3 meter waarbij het interessegebied 3 meter breed is en 1,5
meter hoog. Door PFA toe te passen wordt de camera aangepast aan deze omgeving waarbij
dus ook een hogere beeldfrequentie ontstaat. Vliegen kunnen hoekige vliegbewegingen
maken en om deze goed te kunnen bepalen is het belangrijk voldoende samples te nemen.
Metingen in de praktijk moeten nog uitwijzen of dit ook werkelijk voldoende is.
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2.4.2

Toepassing: Ballistisch onderzoek

Een andere toepassing is bijvoorbeeld te vinden in ballistisch onderzoek. Een kogel dient
dan horizontaal van links naar rechts afgeschoten te worden. Een cyclus van acht deelbeelden start op het moment dat de kogellinks in beeld komt. In elk volgend deel-beeld is
de kogel dan steeds een stuk verder. Met standaard technieken (video recorder met
stilstaand beeld weergave of framegrabber voor standaard video) is het dan mogelijk om een
ballistisch onderzoek uit te voeren. In de figuur linksonder is waar te nemen hoe de snelheid
van de kogel afneemt als gevolg van wrijving. In de figuur rechts is het effect te zien als
geen PFA wordt gebruikt.

I
I
I

~
~
~

J

~

I

~

~
~

I
I

Figuur 10: Ballistisch onderzoek met PFA (links) en zonder PFA.

2.4.3

Toepassing: kleur

Een andere mogelijkheid betreft het kleur aspect dat later ook nog op een andere manier aan
de orde za1 komen. De controlpuls wordt op drie deel-beelden ingesteld die op elkaar
worden afgebeeld. Voor deze toepassing mag de scene geen bewegende delen bevatten,
omdat dan de informatie afkomstig van een object op verschillende plaatsen terecht komt.
De drie deel-beelden worden met drie verschillende doorlaatfilters opgenomen, rood, groen
en blauw. Ais voor de weergave een kleurenmonitor met RGB ingang wordt gebruikt is het
mogelijk een kleurenbeeld te genereren. Dit heeft weliswaar in verticale richting een derde
van de resolutie maar horizontaal blijft de hoge resolutie van 1024 pixels gehandhaafd. Ook
wordt dit beeld real-time (50 Hz NI) weergegeven. Ais op deze manier kleurenopnamen
gemaakt worden moet de wisseling van de RGB filters snel genoeg plaats vinden. Hiervoor
zijn electronische filters op de markt die met LCD technieken werken.
De techniek met sequentiele kleuropname kan toegepast worden in de industriele vision
waar nu nog objecten op een lopende band gelnspecteerd worden met behulp van (l
dimensionale) linescan camera's. Ais de camera tijdens de opname synchroon beweegt met
de band kan snel een (2 dimensionale) kleuren opname gemaakt worden. Nog beter is het
bijvoorbeeld als het object tijdens een fabrikage stap bij een machine stilstaat. Dit is ideaal
om een opname te maken.
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2.5

Programmable Field Adaption Generator

De Programmable Field Adaption Generator stuurt de benodigde controlpuls naar de
camera. Tevens levert hij de voor de monitor noodzakelijke signalen zodanig dat
bijvoorbeeld twee halve beelden onder elkaar kunnen worden afgebeeld. De vorm van de
controlpuls is afhankelijk van de ingestelde integratietijd en het aantal beelden. Het is
mogelijk om 1 heel, 2 halve, 4 kwart of 8 achtste deel-beelden te laten zien in de tijd van 1
heel beeld. Ben heel beeld heeft een herhalingstijd van 625 lijnen. Ais PFA wordt toegepast
bestaat de lege ruimte tussen twee deel-beelden uit 20 (lege, geen beeldinformatie
bevattende) lijnen. Deze zijn nodig om in de sensor het beeld te schuiven naar het
opslagdeel. Tevens is dit de tijd voor de vertica1e-sync.
Er zijn dus minimaal 21lijnen nodig voor een deel-beeld, waardoor er maximaal 29 deelbeelden ( 625 /21 = 29) weergegeven kunnen worden (bestaande uit 1 beeldlijn en 20 lege
lijnen). Bij 8 deel-beelden is de hoogte van 1 deel-beeld dus ( 625 / 8 - 20 = ) 58 lijnen.
Het is ook mogelijk om de interessegebieden over elkaar af te beelden. Ais de monitor het
toelaat kan dan een achtste beeld met 400 Hz afgebeeld worden. Het blokschema ziet er als
voIgt uit:

H-svnc
MX12

~

lo..

r Programmable

etrl.

I~

Video

lo..

r

Field
Adaption
Generator

H-svnc

lo..

V-sync

..

Video

lo..

r

r
r

monitor
monitor
monitor
monitor

Figuur 11: Opstelling met PFA generator.

De PFA-generator is opgebouwd rond een EPLD (Electrical Programmable Logic Device).
Deze zorgt voor de juiste timing van de control-puIs (Ctrl.) en V-sync. H-sync wordt als
klok gebruikt zodat alles synchroon loopt met de camera. Bijlage 1 bevat het
toestandsdiagram van de generator. Bijlage 2 bevat de HDL (Hardware Discription
Language) beschrijving van de EPLD. Hierin is het geheel opgebouwd als een statemachine. Na een initialisatie gedeelte is er een Ius die de vorm van de control puIs bepaalt.
In Srest wordt de tijdsduur van het actief laag gedeelte gecontroleerd, stint bepaald de
integratietijd, waarna Svsl de V-sync maakt. Swai t is bedoeld om eventueel een aantal
lege regels toe te voegen als het totaal aantal regels niet deelbaar is door het aantal regels
van een deel-beeld. Strig is er om te wachten op een triggerpuls om zo eenmalig een
reeks deel-beelden te genereren.
De maximale integratie tijd is afhankelijk van het aantal frames per tijdseenheid en bedraagt
20, 10, 5 en 2,5ms bij respectievelijk 1, 2, 4 en 8 frames per heel beeld. Ais dan
omgeschakeld wordt tussen de verschillende aantallen dan verandert ook de helderheid van
het beeld (deze verdubbeld of halveert). Om dat te corrigeren dient dan het iris van de lens
of de gain van de camera respectievelijk gehalveerd of verdubbeld te worden. Ais de

Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbeschenning.

12

2. Keuze van camera

integratietijd alleen kan worden ingesteld tot de langste de tijd bij 8 deel-beelden per
seconde (58 lijntijden = 1,856 ms) hoeft er geen correctie gepleegd te worden.
De kortste integratietijd is gelijk aan de periodetijd van H-sync en bedraagt 32 IJ.s. In die
tijd wordt bij een snelheid van 100 km/uur een afstand afgelegd van 0,89 mm. Dit is zo
kort dat de snelste voorkomende objecten scherp afgebeeld worden (de hoogste snelheid is
20 km/uur). De gebruikelijke camera's hebben een minimale integratietijd van 1 ms. Ben
object met een snelheid van 20 km/uur legt dan een afstand van 5 mm af. Objecten die 4
mm groot zijn beeIden dan als een streep af. Hieruit voIgt dat de toepassing van PFA in dit
geval noodzakelijk is om deze objecten goed te kunnen volgen en weer te geven.
Bij een test met het vliegwiel (met een straal van 30 mm) dat in onderstaande figuur is
weergegeven, beeldt de tekst op de rand haarscherp af bij een snelheid van 100 km/uur (150
omwentelingen per seconde). De volgende figuur geeft het monitor beeld weer bij 50
omwentelingen per seconde (de rand beweegt dan met 33 km/uur).

1
MX12
Adjustable Integration Time
Programmable Field Adaption
C'/')

0

......

9
Figuur 12: Vliegwiel.

~_ _8_ _
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Figuur 13: 8 deel-beelden bij 50 Hz.
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Bij het testen van de PFA-generator met de zeer korte integratietijd is weI een nadeel
gebleken. In de CCD wordt gedurende een bepaald tijd het beeld opgebouwd waarna dit
vliegensvlug van image naar storage schuift (Frame Transfer). Ook tijdens dit schuiven valt
er licht op de CCD en veroorzaakt dit een verticale streep (smear). Bij normaal gebruik is
de integratietijd zeer groot ten opzichte van de FT-tijd, hierdoor wordt de smear niet
waargenomen (alleen als een te felle lichtbron in beeld is, is het beter de integratietijd te
verkorten). Met de PFA-generator is de integratietijd zeer variabel maar de tijd van een
frame-transfer is niet instelbaar (deze ligt vast in het sensor- en camera-ontwerp). Dus bij
zeer kleine integratietijden neemt de verhouding tussen de integratietijd en de frame transfer
af waardoor de smear zichtbaar wordt.
In onderstaande figuur is de layout weergegeven van de PFA-generator.
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Figuur 14: Bovenaanzicht van de PFA-generator.

De sub-D connector links bevat de interface naar de camera, daarnaast is de aansluiting
voor de voeding. Met de draaiknop "#frames" kan het aantal deel-beelden worden gekozen,
eronder is een keuze knop voor weergave onder elkaar of over elkaar. Rechts is de sub-D
connector voor aansluiting van de monitor. Met de draaiknop "Integration time in #lines"
kan de integratietijd ingesteld worden op maximaal 58 lijntijden. Met de schakelaar reehts
boven is het mogelijk om maximaal te integreren afhankelijk van het aantal deel-beelden.

2.6

Communicatie via de 12C-bus

Om de MX12 te besturen wordt gebruik gemaakt van het I2C-protocol (Inter Integrated
Circuits) [I2C, 95]. Dit is noodzakelijk om het modulaire concept van de camera te kunnen
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behouden. Omdat behalve de camera ook de IR-flitser en het optisch filter aangestuurd
worden met behulp van I2C, wordt dit protocol uitgebreid besproken in deze paragraaf.

2.6.1

Concept

Het I2C-protocol is compleet gei'ntegreerd in IC's. De I2C bus bestaat uit 2 draden, serial
data (SDA) en serial clock (SCL). Deze dragen informatie over tussen devices verbonden
aan de I2C-bus. Elke eC-device is herkenbaar aan een uniek adres en kan opereren als
zender of als ontvanger. Ze kunnen ook beschouwd worden als masters of slaves. Ben
master is een device die een data-transfer initieert en het kloksignaal genereert om de
datatransfer tot stand te brengen. Op dat moment is een geadresseerde device een slave.

Micro Controller
1
SCL

1

Analoo~

Statisch
RAM of
EEPROM

Digitaa
Convertor
1

1

Micro Controller
2
1

SDA

Figuur 15: configuratie met 2 micro-controllers.

De I2C-bus is een multimaster bus. Dit betekent dat meer dan cen device de bus kan
controleren, maar nooit tegelijkertijd. Hier volgen twee voorbeelden met een
microcontroller, (device A) en een RAM (device B), zie bovenstaande figuur.
1)

Stel dat device A informatie wil zenden naar device B:
device A (master) adresseert device B (slave),
device A (master-transmitter) zendt data naar device B (slave-receiver),
device A beeindigd de transfer.

2)

Stel dat device A informatie wil ontvangen van device B:
device A (master) adresseert device B (slave),
device A (master-receiver) ontvangt data van device B (slave-transmitter),
device A beeindigd de transfer.

Ook in het tweede geval genereert de master (device A) de timing en beeindigd de transfer.
De mogelijkheid dat er meerdere mc's aan de bus hangen betekent dat meerdere masters
kunnen proberen om een data-transfer te initieren op het zelfde moment. Om conflicten te
vermijden is een beslissingsprocedure ontwikkeld die gebruik maakt van de wired-AND
verbinding van alle eC-interfaces op de bus. Hierover verder meer.
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2.6.2

Algemene karakteristieken

SDA en SCL zijn bidirectionele lijnen die verbonden zijn met een positieve voeding via een
pull-up weerstand. Als de bus vrij is zijn beide lijnen HaaG. De output van devices die
aan de bus zitten moeten een open-drain of open-collector hebben om de wired-AND
functie te rea1iseren. De transfer-rate bedraagt 100 k bits/s in de standaard-mode of 400 k
bit/s in de fast-mode. Het aantal interfaces is alleen afhankelijk van de buscapaciteit van
400 pF.
Omdat devices van verschillende technologieen (CMOS, NMOS, bipolair) aan de zelfde bus
gehangen kunnen worden, ligt het niveau van de logische '0' (LAAG) en '1' (HaaG) niet
vast maar hangen ze af van VDD.
De data op de SDA lijn moet stabiel zijn tijdens de HOOG-periode van de klok. De HOOGof LAAG-toestand van de datalijn mag alleen veranderen als de klok op de SCL lijn LAAG
is. Zie onderstaande figuur.

/

SDA
SCL

,

X,----------;-[_

--------jV data lUn stabiel\ iveranderingV
data IS geldig ; van data:
: toegestaan

Figuur 16: bit transfer op de I2 C-bus.

Binnen de procedure van de bus, zijn er unieke situaties die gedefinieerd zijn als start- en
stop-condities, zie onderstaande figuur. Ben start-conditie is gedefinieerd als een
verandering van HaaG naar LAAG op de SDA lijn terwijl SCL HaaG is. Ben stopconditie is gedefinieerd als een verandering van LAAG naar HaaG op de SDA lijn terwijl
SCL HaaG is. Start- en stop-condities worden altijd gegenereerd door de master. De bus is
vanaf start bezet en blijft dit tot stop.

SDA

1":

c=::::~

:~

SCL~----~
start

stop

Figuur 17: Start en stop condities.
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Data transport
Elk byte op de SDA lijn moet 8 bit lang zijn. Het aantal bytes dat verzonden kan worden
per bericht is ongelimiteerd. Elk byte moet gevolgd worden door een acknowledge bit. Data
wordt verzonden met de meest significante bit het eerst, zie onderstaande figuur. Ais een
ontvanger geen volgend compleet databyte kan ontvangen omdat hij even met iets anders
bezig is, kan hij de kloklijn LAAG houden om zo de transmitter in een wait-state te zetten.
De data-transfer gaat weer verder als de receiver klaar is met zijn tussentijdse taak en de
kloklijn niet meer LAAG houdt.

Acknowledge

Acknowledge
van ontvanger

van ontvanger
~----,

~

i ~---:~----

SDA ~
•

------ ~.----'
1:
':
------

,

I

,

SCL~----~------~
"----"

start

I

byte compleet.
interne interrupt
in receiver.

\

"----"

SCL wordt laag
gehouden, terwijl
interne interrupt
wordt afgehandeld.

stop

Figuur 18: Data transfer op de eC-bus.

2.6.3

Acknowledge

Elke data-transfer kan ook een acknowledge bevatten. De acknowledge klokpuls wordt
gegenereerd door de master. De transmitter laat de SDA lijn vrij (HOOG) tijdens een
acknowledge klokpuls. De ontvanger moet de SDA lijn LAAG houden (pull down) zodat
deze LAAG blijft tijdens de HOOG-periode van deze klokpuls, zie de figuur hieronder.

Data output door zender ~::::~ .
Nlet acknowledged.
Data output door ontvanger:
!
CJ
UJ I
kid d
: :
'---..----" e ac nowe ge
SCL van de Master
! ! V I V 2 '--------17 V 8 ~9 \.L J
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start
acknowledge

: :

---t---+ /\ /\

r-

/\ /\ /\

Figuur 19: Acknowledge.
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Meestal is het de receiver die een acknowledge moot genereren naar elk ontvangen byte,
behalve als het bericht begint met een CBUS adres (CBUS is een ander met protocol dat
met I 2C kan samengaan maar hier niet besproken wordt).
Als een slave-receiver geen acknowledge geeft (bijvoorbeeld omdat hij bezig is met een
real-time functie) dan moot de datalijn HaaG gehouden worden door de slave. De master
kan dan een stop-conditie genereren om de transfer af te breken.
Als een slave-receiver het slave adres acknowledged, maar enige tijd later tijdens de transfer
geen databytes meer kan ontvangen, dan moot de master de transfer opnieuw afbreken. Dit
wordt aangeduid door de slave die dan niet acknowledged op het eerste byte dat voIgt. De
slave laat de data-lijn HaaG en de master genereert dan een stop-conditie.
Als een master-receiver erbij betrokken is moot deze, bij het einde van de data, een signaal
geven aan de slave-transmitter door geen acknowledge op het laatste byte te geven. De
slave-transmitter moot de data-lijn vrijgeven om de master in staat te stellen een stopconditie te genereren.
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3.

Framegrabber

Voor framegrabber en beeldverwerker unit wordt een standalone beeldprocessor voorgesteld
die in 'c' kan worden geprogrammeerd en direct bij de camera kan worden geplaatst. De
benodigde beeldverwerkings-software kan hierop worden geimplementeerd. De camera met
beeldprocessor kan extern bediend worden met een PC via een seriele verbinding. Hiermee
kan de meetdata naar de PC worden gestuurd. De framegrabber is van het type AFG-12 en
is opgebouwd rond de T805-30, een transputer. Berst za.l het blokschema van de
framegrabber worden besproken. De transputer, die de digitalisering van het videosignaal
bestuurt en de gedigitaliseerde data naar een PC zendt is het belangrijkste onderdeel van de
Framegrabber. Daarom worden de eerste vijf paragrafen over de transputer architectuur, de
programmeertaal Occam, de syntax, de foutafhandeling en het ontwikkelen van
programma's hieraan gewijd. Daama za.l de structuur van de software, enkele
beeldverwerkende algoritmen, de implementatie hiervan en de werking in de praktijk
besproken worden.

3.1

AFG-12

De AFG-12, met als voornaamste onderdelen een ADC, een LUT, VRAM, DRAM, een
transputer, een interface naar de MX12 en een interface naar een PC, is opgebouwd volgens
onderstaand blokschema.
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Video in

.---.

2MB~1

Memory
(DRAM)

8 Bit
Video
Digitizer

...
Clock in

. i ...

LUT

------.

...

2 MB Video

------.

Memory
(VRAM)

!

Transputer
T805

H

!

iT

System
Services

...

Sync in

"...

Trigger in
Camera

~

Trigger out

...

"

~

-II.

Figuur 20: Blokschema van de AFG-12.
De toegepaste transputer is de T805-30 [INM4,92], programmering kan met behulp van
ANSI-C, een standaard programmeertaal. Met behulp van een uitgebreide toolset en
compiler wordt de source-code omgezet naar machine-code [INMl,92], [INM2,92] en
[INM3,92]. Zie bijlage 9, waar alle tools staan vermeld en de uitleg van de extensies van
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compilatie files. Het voordeel van de AFG-12 is dat hij de voeding levert voor de MX12 en
dat alle camera-functies softwarematig via eC aangestuurd kunnen worden. Er is dus geen
extra camera control unit nodig.

3.2

Transputer architectuur

Een transputer is een microcomputer met eigen lokaal geheugen en is zeer geschikt voor het
samenwerken met andere transputers. Een typische uitvoering van een transputer is een
single chip die een processor, een eigen geheugen en communicatie links bevat die zorgen
voor point to point connection tussen transputers. Daarbij kan elke transputer beschikken
over speciale circuits en interfaces voor specifieke doeleinden. Transputers worden
geprogrammeerd in "high level languages" (in dit geval wordt gebruik gemaakt van de
programmeertaal Occam) [INM5,92] en zijn zodanig ontworpen dat programma's efficient
worden gecompileerd.

3.2.1

Software

Elk zelfstandig stukje software wordt "process" genoemd. Elk process kan worden
beschouwd als een onafhankelijke unit. Het communiceert met ander processen via point to
point kanalen. Het interne ontwerp is verborgen en is volledig gespecificeerd door de
berichten die het zend en ontvangt. De communicatie tussen processen is gesynchroniseerd,
waardoor er geen synchronizatie mechanisme nodig is. Intern kan elk proces ontworpen
worden als een verzameling van communicerende processen. Het systeem is daarom
hierarchisch ontworpen. Hierdoor is het aantal processen waarmee men bezig is in een
niveau beperkt.

3.2.2

Hardware

Processen worden gelmplementeerd in hardware. Een transputer die een programma
uitvoert wordt beschouwd als een hardware proces. Dit proces kan onafhankelijk ontworpen
en gecompileerd worden. De interne architectuur is weer verborgen en het proces
communiceert met andere transputers via links. Een transputer die geprogrammeerd is om
een speciale functie uit te voeren kan daarna beschouwd worden als een black box.

3.2.3

Point to point communicatie links

Elke transputer heeft een of meerdere standaard links die kunnen verbonden worden met
een link van een andere component. Point to point communicatie links hebben voordelen
ten opzichte van multiprocessor bussen:
Er zijn geen moeilijkheden bij het communicatie mechanisme dat onafhankelijk is van
het aantal transputers in het systeem.
Er ontstaan geen problemen met de capaciteit van een systeem als transputers worden
toegevoegd.
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De communicatie bandbreedte komt niet vol te zitten als het aantal transputers in een
systeem tooneemt omdat zoals bij processors niet een gemeenschappelijke bus gebruikt
wordt.

Lokaal geheugen
Elke transputer in een systeem gebruikt zijn eigen lokale geheugen. De totale geheugen
grootte in een systeem is dus evenredig met het aantal transputers.
3.2.4

Communicatie

Om gesynchroniseerde communicatie te bereiken moot elk bericht worden bevestigd.
Daarom wordt een link tussen twee transputers geimplementeerd door een link-interface van
een processor te verbinden met een link-interface van een andere transputer door middel van
twee one-directional signaallijnen. Over elk signaallijntje gaat zowel data als besturingsinformatie.
Elk bericht wordt serieel verzonden als een reeks losse bytes. Hierdoor is alleen een buffer
ter grootte van een byte in de ontvangende transputer nodig om geen informatie te
verliezen. Elk byte wordt voorafgegaan door een startbit (1) gevolgd door een 1. De
daaropvolgende 8 databits worden afgesloten wordt met een stopbit (0). Hiema wacht de
zender op een acknowledge die bestaat uit een startbit (1) gevolgd door een O.
De acknowledge betekent zowel dat een proces een data byte heeft ontvangen als dat de
ontvangende link weer gereed is om een volgend byte te ontvangen. De zendende link gaat
pas verder met het zendproces als het de acknowledge van het ontvangende proces heeft
ontvangen. Een ontvangst-acknowledge kan gezonden worden meteen als de ontvangst van
een databyte begint (als er plaats is om een byte te bufferen). Hierdoor kan het zenden
continu verlopen zonder vertragingen tussen databytes (weI acknowledge, start en stop bit).

3.3

Het Occam model

Het programmeermodel voor transputers is gedefinieerd door Occam. In Occam bestaat een
systeem uit met elkaar verbonden processen. Processen kunnen gebruikt worden om het
gedrag van iets te representeren. Elk proces is eindig. Het start, voort een aantal acties uit
en eindigt. Een actie kan bestaan uit een reeks sequentiele processen of een reeks paralielle
processen. Een proces is opgebouwd uit andere processen. AIle processen bestaan
uiteindelijk uit drie eenvoudige processen, namelijk assignment, input and output.

3.3.1

Processen

Nadat een proces opgestart wordt, worden een aantal acties uitgevoord die dan weer stoppen
of afgebroken worden. Elke actie is een assignment, een input of een output.
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Assignment
Ben assignment wordt aangegeven met v : = e.
Variabele v krijgt de waarde van expressie e en dan eindigt de actie.
Input
Ben input wordt aangegeven met c ? x.
De waarde van kanaal c wordt toegekend aan variabele x en dan eindigt de actie.
Output
Ben output wordt aangegeven met c ! e.
De waarde van expressie e wordt gestuurd naar kanaal c.

3.3.2

Constructies

Ben aantal processen kunnen worden gecombineerd om een construct te vormen. Ben
construct is weer een process en kan daarom weer gebruikt worden aIs component van een
andere construct. Er zijn 4 klassen van constructs: sequentiele, parallelle, conditionele en de
aIternatieve construct. Deze lijken voor een deel op constructies uit standaard
programmeertalen en zien er aIs voIgt uit:

Sequence
SEQ
Pl
P2
P3

De componentprocessen Pl, P2, P3, •.• worden na elkaar uitgevoerd. Elk
componentproces start aIs de vorige klaar is. De construct eindigt aIs de laatste component
geeindigd is.

Parallel
PAR

Pl
P2
P3

De componentprocessen Pl, P2, P3, ••• worden tegelijkertijd uitgevoerd en worden
concurrent processen genoemd. De construct eindigt aIs aIle component processen zijn
geeindigd.
Gelijktijdig actieve processen communiceren aIleen via kanaIen. Communicatie vindt pas
plaats aIs zowel het lezende aIs het schrijvende proces klaar zijn. Communicatie tussen
processen op een enkele transputer gebeurt via memory to memory data transfer. Tussen
processen op verschillende transputers gebeurt communicatie via standard-links. Ret Occam
programma is in beide gevaIlen identiek.
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Conditional
IF
conditionl
Pl
condition2
P2
Alleen als conditionl waar is wordt Pl uitgevoerd, anders als condition2 waar is
wordt P2 uitgevoerd, enz. Er wordt maximaal ren van de processen uitgevoerd en daarna
za1 de construct eindigen.

Alternation
ALT

inputl
Pl
input2
P2

Er wordt gewacht totdat een van inputl, input2, ... klaar is. Ais inputl als
eerste klaar is dan wordt inputl afgehandeld en dan proces Pl uitgevoerd. Zo ook voor
input2, ... . Er wordt maar een van de inputs afgehandeld waarna het
corresponderende proces wordt uitgevoerd en dan eindigt de construct.
Behalve van de hierboven besproken constructs kan ook gebruik worden gemaakt van de
loop, de selection en de replication.

Loop
WHILE condition
P

Zolang condition waar is wordt proces P herhaald.

Selection
CASE s
n

Pl
m,q
P2

Pl wordt uitgevoerd als s dezelfde waarde als n heeft, P2 wordt uitgevoerd als s
dezelfde waarde heeft als m of q ,enzovoort.

Replication
SEQ i

=

0 FOR n

P

Proces P wordt n keer uitgevoerd.
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PAR i

pi

=

0 FOR n

Er wordt een array van n gelijke processen PO, Pl, ••• , Pn-l geconstrueerd die
parallel worden uitgevoerd.

3.4

Syntax

In deze paragraaf komt de syntax van een programma aan de orde.

3.4.1

Types

Elke variabele, expressie en waarde heeft een type. Deze kan een: primitief, array, record
of variant type zijn. In onderstaande tabel zijn alle implementaties van het primitief type:
CHAN OF
protocol

TIMER
BOOL
BYTE
INT
INT16
INT32
INT64
REAL32
REAL64

Elk communicatie kanaal verzorgt communicatie tussen
twee concurrent processen. Elk kanaal is van een type dat
communicatie toestaat van data overeenstemmend met het
gespecificeerde protocol.
Elke timer zorgt voor een klok die gebruikt kan worden
door een willekeurig aantal concurrent processen.
true en false
hele getallen n met 0 :::; n < 256.
hele getallen n met _2 31 :::; 231
hele getallen n met _2 15 :::; 2 15
hele getallen n met _2 31 :::; 231
hele getallen n met _2 63 :::; 263
Floating point getallen met 1 sign bit, 8 bit voor de
exponent en 23 bit voor de fractie
Floating point getallen met 1 sign bit, 11 bit voor de
exponent en 52 bit voor de fractie.

Tabel 1: AIle implementaties van het primitief type.

3.4.2

Declaraties, arrays en subscripts

Ben declaratie T x declareert x als een nieuw kanaal, variabele, timer, of array van type
T, bijvoorbeeld
INT x:
P

declareert x als een integer voor gebruik in proces P.
Array types worden geconstrueerd van component types. Bijvoorbeeld
[ n ] T
is een array type geconstrueerd van n componenten van type T.
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Met v [ e ] wordt component e van v geselecteerd. Met [v FROM e FOR c)
selecteert de c componenten v [ e), ••• , v [e + c - 1].

3.4.3

Procedures

Op de volgende manier wordt een proces square gedefinieerd:
PROC square (INT n)

n := n

*

n

Dan is square (x) equivalent met
n IS x:

n := n

3.4.4

* n

Functies

Ben functie wordt op dezelfde manier gedefinieerd als een procedure. Bijvoorbeeld:

INT FUNCTION factorial (VAL INT n)
INT product:
VALOF
IF
n >= 0
SEQ
product
= 1
SEQ i = 1 FOR n
product
= product * i
RESULT product
Deze sourcecode definieert de functie factorial, waarna een expressie als
m := factorial (6)
gebruikt kan worden.

3.4.5

Expressies

Ben expressie is opgebouwd uit variabelen, nummers, de waarden TRUE en FALSE, de
haakjes " (" en ") " en de operators gegeven in onderstaande tabel.
Operator

Operand types
integer, real
+, -, *, /, REM
PLUS, MINUS, TIMES, AFTER integer
elke primitieve
=, < >
integer, real
>,<,>=,<=
AND,OR,NOT
boolean
/\, \I, >, <, integers
integer
< <, > >

Beschrijving
rekenkundige operators
modulo berekeningen
relationele operators
relationele operators
boolean operators
bit operators and, or, xor, not
shift operators

Tabel 2: Operators.
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3.4.6

Timer

AIle transputers bevatten een timer. Elk proces kan zijn eigen onafuankelijke timer hebben,
die dan intern gebruikt kan worden of voor real time scheduling.
Ben timer input geeft een variabele een waarde van het type INT die de tijd representeert.
De waarde is afkomstig van een klok die op regelmatige tijdstippen veranderd.
Bijvoorbeeld:
tim ? v
geeft v de huidige waarde van een vrije klok, gedeclareerd als de timer tim.
Ben vertraagde input is van de vorm
tim ? AFTER e
Ben vertraagde input kan niet verder gaan totdat de waarde van de timer voldoet aan (timer
AFTER e).

Periferie
Toegang via periferie wordt ge"implementeerd door een poort input/output mechanisme aan
een proces toe te voegen. Hierdoor wordt een poort gebruikt als een gewoon Occam kanaal.
3.4.7

Configuratie

Programma's kunnen worden geconfigureerd voor uitvoering op een of op meerdere
transputers. De configuratie heeft geen invloed op het logische gedrag van een programma.

PLACED PAR
Ben parallelle construct kan geconfigureerd worden voor een netwerk van transputers door
de PLACED PAR construct te gebruiken. Elk component proces (placement genoemd)
wordt op een aparte transputer uitgevoerd. De variabelen en timers die in een placement
worden gebruikt moeten gedeclareerd worden in elk placement proces.
PRIPAR
Op elke individuele transputer mag de grootste/buitenste paralielle construct geconfigureerd
worden om zijn componenten te priorizeren. Elk proces krijgt een aparte prioriteit. Het
.
eerste proces heeft de hoogste prioriteit. Processen met een lagere prioriteit kunnen alleen
dan verder als alle andere componenten met een hogere prioriteit niet verder kunnen.
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3.5

Fout afbandeling

Fouten in programma's worden gedetecteerd door de compiler of kunnen tijdens het runnen
op een van de volgende manieren worden afgehandeld.
I.
2.
3.

De fout laat het proces stoppen en andere processen verder gaan.
De fout laat het hele systeem stoppen.
De fout heeft een ongedefinieerd effect.

Bij methode 1 stopt een foutief proces en in het bijzonder kan het geen fout bevattende data
overgeven aan andere processen. Andere processen gaan door totdat zij afhankelijk worden
van (data van) het gestopte proces. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om een
proces te schrijven dat een time-out gebruikt om te waarschuwen voor een gestopt proces.
Deze methode wordt geprefereerd om een programma uit te voeren.
Methode 2 is handig bij programma ontwikkeling en kan gebruikt worden om transputers
onmiddellijk te laten stoppen. De fout output wordt in w'n geval actief.
Methode 3 kan gebruikt worden voor het optimalizeren van programma's waarvan bekend
is dat ze correct zijn.
Met het transputer development systeem kan geprobeerd worden een foutoorzaak te
achterhalen. Riermee kan de toestand van aIle transputers in een gestopt systeem
geanalyseerd worden.

3.6

Programma ontwikkeling

Bij het ontwikkelen van programma's voor multi-processor-systemen is het niet meteen
duidelijk of de meest optimale configuratie is gekozen.

Logisch gedrag
Ret logische gedrag van een programma is niet afhankelijk van de manier waarop de
processen verdeeld worden op de verschillende processors, of van de snelheid van
verwerken en communiceren. Daarom kan een programma gecompileerd, uitgevoerd en
getest worden op een enkele transputer. De snelheid van een programma is weI afhankelijk
van de verdeling van de processen.
3.6.1

Aparte compilatie van Occam en andere tal en

Een stukje programma dat apart is gecompileerd en eventueel in een andere taal dan Occam
is geschreven, mag worden uitgevoerd op een aparte transputer. Als het programma
geschreven is in Occam, dan heeft het de vorm van een aparte PROC, met aIleen kanaal
parameters. Als het programma geschreven is in een andere taal, dan is er een apart systeem
nodig dat de input en output naar de Occam kanalen verzorgt.
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Apart gecompileerde programma delen worden gelinked door een framework van kanalen.
Het bevat alle configuratie informatie en specificeert de transputer configuratie waarin de
apart gecompileerde programma delen worden uitgevoerd.
Het is mogelijk implementaties van "high level languages" , zoals C en Pascal, efficient te
draaien op transputers. Zo'n programma wordt gezien als een enkel proces. Er zijn extra
voorzieningen in de implementaties van deze talen om te communiceren via kanalen.

3.7

Software

De software die op de AFG-12 draait, is in drie op elkaar liggende lagen te splitsen. De
onderste laag is voor eC, hierin worden allerlei commando's gei'mplementeerd. Dit betreft
vooral het schrijven naar of lezen van een byte op een gegeven eC adres.
De middelste laag implementeert de mogelijke instellingen van de MX12 en de
framegrabber. Dit betreft onder andere gain, blacklevel en integration time voor de MX12
en voor de AFG-12 voornamelijk procescontrollers.
Bovenop deze lagen draait de software voor de beeldverwerking zelf. Dit betreft vooral
implementaties van algoritmes voor het filteren en herkennen van objecten. Tevens is hier
de user-interface en de command-interpreter aanwezig.
De user-interface bestaat uit een image-window, een text-window en een display voor
bepaalde instellingen van de verschillende algoritmes. In het text-window kunnen
verschillende opdrachten gegeven worden voor de MX 12 en de framegrabber. Tevens
kunnen verschillende gei'mplementeerde filter- en beeldverwerkingsalgoritmen uitgevoerd
worden, zoals sharpening, contour, histogram, drempeling en omtrek.

De source code van eC laag zijn gei'mplementeerd in de file I2C.H en I2C.C. In I2C.C
staan diverse functies. Op bijlage 7 staan de volledige source-files vermeld. De eerste vier
functies worden gebruikt om op byte niveau met eC te communiceren en zijn verborgen
voor de rest van de software.
I2C_Start(void);

Deze functie begint een access op de eC-bus op de
positieve flank van SDA terwijl SCL LAAG is. Dit om
een read of een write transfer te starten. De return
waarde is 0 als alles succesvol is of -1 als een buserror
optreedt, dit laatste is het geval als er geen access wordt
toegestaan.
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12C_stop(void);

Deze functie maakt een read- of write transfer op de
fC-bus af, op de negatieve flank van SDA terwijl SCL
HaaG is. De return waarde is -1 als er een buserror
optreedt omdat een signaal actief blijft.
12C_OutByte(char value);
Deze functie stuurt een byte bit voor bit op de fC -bus.
Daama wordt de SDA vrijgegeven terwijl SCL LAAG
is. Dan wordt SCL vrijgegeven en gecontroleerd of er
een acknowledge komt. Als dit niet het geval is wordt 1 terug gegeven.
12C_InByte(void) ;

Deze functie leest een byte beginnend bij het MSB. Als
een bit gelezen is wordt SDA vrijgegeven, SCL HaaG
gemaakt en het volgende bit gelezen. Daama gaat SCL
LAAG. Als alle bits zijn ingelezen wordt een
acknowledge gegeven en SCL vrijgegeven.
De overige vijf functies maken gebruik van de eerste vier en zijn weI toegankelijk voor de
overige software.
12C Init (int *address, int sda, int scI );
Deze functie initialiseert een poort adres voor de 12C bus en de databits. Ben buserror treedt op als een fc signaallijn niet gelnitialiseerd kan worden, de return
waarde is dan -1.
12C_WriteByte

12C_WriteString

char device_adr, char value );
Deze functie controleert of aan aBe voorwaarden is
voldaan om een byte te schrijven naar het opgegeven
fC-adres. De return waarde is 0 als dit het geval is. De
voorwaarden zijn dat: het adres geldig is, 12C_Start
is gelukt, de acknowledge is gezien, 12C_Stop is
gelukt en 12C ini t foutloos is gegaan.
char device_adr, int length, char *value);
Bij deze functie worden eerst alle voorwaarden
gecontroleerd die ook bij 12C_ Wri teByte staan
vermeld. Als hieraan wordt voldaan wordt een string
naar het gegeven 12C-adres gestuurd.
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12C_Readbyte (char device adr);

Deze functie heeft ook de zelfde voorwaarden aIs de
vorige twee. Is hieraan voldaan wordt een byte gelezen
van het opgegeven I2C-adres.
12C Reset (void);

Deze functie geeft de waarde terug van 12C stop. Dit
wordt gebruikt om extern het vrij zijn van de I2C-bus te
controleren.

3.7.2

Procescontrollers

De proces controllers staan in verschillende source-files vermeld op bijlage 7. In
AFG INT.H worden aile constanten gedefinieerd die gebruikt worden door de functies die
de framegrabber besturen.
In AFG_GRAB.C wordt de transputer gereed gemaakt om een frame in te lezen. Berst
wordt het VRAM gei"nitiaIiseerd. Daarna worden eventueel optredende events geblokkeerd.
Ben lineCatcher wordt gestart om zo elke beeldlijn in te lezen. Ais een frame geheel is
ingelezen, worden events niet meer geblokkeerd.
In AFG_FRAM.C wordt een frame gei"nitiaIiseerd. Dit betreft parameters zoaIs de timing
(afhankelijk van de mode van de camera), interlaced of non-interlaced readout en de
afmetingen van een frame.
In AFG_CTRL.C staat de functie afg_LineCatcher (Process *p, int
*control, Channel *in, Channel *out); Dit is een Occam proces datde
inkomende data catched van de seriele VRAM poort. Er wordt bijgehouden of aile
beeldlijnen ingelezen zijn. Ais de timing niet klopt, omdat er iets is wat te lang duurt (het
inlezen van de data) dan wordt een time-out gegenereerd waarna het inlezen van een frame
wordt afgebroken. In deze source-file staan de noodzakelijke functies om de controller te
starten, te stoppen en af te breken.
MX12.C bevat aile functies die aile parameters van de MX12 controleren. In
mx12 _ Ini t (void) ; worden de instellingen van de camera gei"nitiaIiseerd. Dit betreft
integration time, mirror, mode, field_mode, gain, blacklevel en gammacorrectie. Ook
wordt de cameraklok gei"nitiaIiseerd op 40 MHz. De overige functies in deze source-file
kunnen deze parameters instellen of uitlezen.

3.7.3

Implementaties

In deze paragraaf worden de belangrijkste delen van de implementaties toegelicht. Er zijn 5
source files voor de beeldverwerking routines. Te weten GR_MAIN.C , FILTER.C ,
GRAPH.C , SAVE.C en WINDOW.C. Ook is er nog de source-file PFA_SIM.C. Deze
bevat een hulpprogramma waarmee de timingdiagrammen gegenereerd kunnen worden van
de PFA-generator. De volledige source-files staan op bijlage 8.
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De user-interface bestaat uit 3 windows. Vanaf de linkerbovenhoek wordt het gegrabde
beeld weergegeven. In het onderste deel van het beeld begint een tekstwindow waarin de
communicatie met de gebruiker plaats vindt. Rechts boven staan langs een as de waarden
van de velden van de structure T afgebeeld. T (van Treshhold) wordt gebruikt om de
drempelwaarde van verschillende algoritmes in te stellen. Ook wordt er de stapgrootte mee
aangeven die gebruikt wordt door de verschillende algoritmes.
GR_MAIN.C bevat het hoofdprogramma en de functie Help (void) die geactiveerd
wordt als op < ? > gedrukt wordt. Er wordt dan een lijst gegeven van de op dat moment
geldige toetsen die een commando uitvoeren. De functie main (void) is in feite een
command-interpreter. Berst vinden de noodzakelijke initialisaties plaats, dit betreft onder
andere de grafische mode, framegrabber, mx 12 en het ophalen van de waarde van
variabelen die een vorige keer zijn opgeslagen in een file. Hierna controleert een Ius of een
toets van het toetsenbord wordt ingeduwd. Als dit het geval is wordt het bijbehorende
commando uitgevoerd. Integer parameters worden ingesteld door het verhogen of verlagen
van de waarde. Dit gebeurt dan met of zonder gebruik van de < Shift> toets. Bijvoorbeeld
als de gain verhoogd moet worden, dan moet < G > ingeduwd worden en als de gain
verlaagd moet worden dan moet < 9 > ingeduwd worden. Zo stuurt < b > blacklevel en
stuurt < i > de integration time.
Met < M > of < m > wordt het mirrorbit getoggeld. Met < C > of < C > wordt de
gamma correctie aan- of uitgezet. Met < 0 > wordt de camera in de continuous mode
gezet en met < 0 > in de control-mode.
Met < A > wordt het tekstwindow van de user-interface een regel vergroot en met < a >
wordt het verkleind. Met de toetsen op het numerieke deel worden twee cursors bestuurt die
de hoekpunten van een rechthoek voorstellen. < 2 >, < 4 >, < 6 > en < 8 > besturen de
cursor rechtsonder. < 0 >, < 1 >, < 3 > en < 5 > besturen de cursor linksboven.
Met < v> wordt op de plaats van de bovenste cursor de grijswaarde van het betreffende
pixel weergegeven. Met < h > wordt een histogram berekent over een lijn bepaald door
horizontale spiegelas van de rechthoek. Met < p > worden punten gezet op de pixels die
bemonsterd worden door het omtrek-algoritme. Met < d> wordt van elk pixel in het
vierkant de grijswaarde weergegeven als integer in het tekstwindow. Dit is vooral handig bij
het debuggen van beeldverwerkende algoritmen.
Met < w > kan een bepaald window ingesteld worden. Met < v >, < 5 > of < f > wordt
respectievelijk het VIEW, SAVE of FILTER -window geselecteerd. Met de 8 hierboven
beschreven cursortoetsen wordt dan de grootte van het betreffende windows ingesteld dat
het gebied bepaald dat respectievelijk geviewed, gesaved of gefilterd kan worden. Met
< x> worden alle drie de windows gelijk aan het VIEW-window. Met < ? > wordt een
help-functie geactiveerd.
Met < f > en een nummer wordt een keuze voor een bepaald filter gemaakt. Met < ? >
worden alle mogelijkheden afgebeeld. Hierna wordt dit filter uitgevoerd met de instellingen
die in T zijn opgeslagen.
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Met < 5 > wordt een frame gesaved en als bmp formaat weggeschreven op de harddisk.
Met < z > worden de punten afgebeeld door < p > verdikt. Dit om bij het printen de witte
punten duidelijk af te beelden. Met < j > wordt de PFA simulator aangeroopen die de
timingdiagrammen tekent volgens de ingestelde waarden. Ingesteld kan worden het aantal
beeldlijnen per V-sync, het aantal deel-beelden per V-sync, het aantallijnen per deel-beeld
en de integratietijd. Omdat de eerste drie onderling afhankelijk zijn wordt een van de drie
aangepast bij het instellen van de ander. De waarde van de instellingen wordt in het
tekstwindows afgebeeld.
In de file FILTER.C staan de implementaties van de beeldverwerkende algoritmen. Ook
staat hier een help-functie en de functie die het filter kiest dat uitgevoerd moot worden. Dit
betreft het omtrek-algoritme, sharpen, contour, threshold, en filteren met behulp van een
LUT. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de werking van deze algoritmen
verder uitgelegd.
In de source-file GRAPH.C staan functies die lijnen, grafiek-assen of cursors tekenen. Ook
staat hier de functie value die de grijswaarde van een pixel berekent en de functie histo
die een histogram berekent. Tevens staan hier de functies SaveSettings () ; die alle
ingestelde waarden op harddisk schrijft en LoadSettings ( ) ; die alle ingestelde waarden
leest van de harddisk.
SAVE.C bevat de functies die een gegrabd beeld bewaren op of laden van de harddisk. Dit
gebeurt in BMP formaat. De source-file WINDOW.C bevat de functies die de grootte van
het VIEW, SAVE en FILTER -window besturen. PFA_SIM.C bevat de functies die de
simulatie van de PFA-generator besturen.

3.8

Object-detectie en beeldverwerkings algoritmen

Om te bepalen waar in het blikveld de objecten zich bevinden is de volgende werkwijze
afgesproken. De AFG-12 zookt in zijn geheugen per beeldlijn waar een object begint en
waar het eindigt. Ret algoritme scant elke beeldlijn van links naar rechts en bepaalt wanneer
de grijswaarde boven of onder een vooraf ingestelde drempelwaarde ligt. Bij het
overschrijden van de drempel begint een object en bij het terugkeren onder de drempel
eindigt een object. Ais van elke lijn de posities van de wisselingen bekend is kan off-line de
volledige plaatsbepaling van de gevonden objecten bepaald worden. Met de data van dit
zogenaamde Run Length Encoding (RLE) kunnen dan overige parameters zoals grootte,
snelheid en afgelegd pad (bij meerdere achtereenvolgende beelden) bepaald worden.
Uit metingen is gebleken dat het scannen van elke lijn te lang duurt. Daarom is er gezocht
naar een snellere methode waarmee ook de positie van objecten bepaald kan worden.
Er kan gebruik worden gemaakt van eigenschappen die al bekend zij n zoals de grootte van
de objecten. Ais bekend is welke minimale grootte de objecten hebben kan ook een
bepaalde stapgrootte bepaald worden waarmee in een beeld pixels gecontroleerd worden.
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Die stapgrootte wordt in horizontale en in verticale richting toegepast. Op deze manier
neemt het aantal pixel-vergelijkingen kwadratisch af, bij stapgrootte 10 scheelt dat ongeveer
990000 pixel-vergelijkingen. Er wordt dus per vierkant (stap * stap) nog maar 1 pixel
gecontroleerd, namelijk het hoekpunt linksboven.
Als blijkt dat een pixel een waarde groter dan de drempelwaarde heeft, dan wordt in het
hele vierkant per pixel bepaald of het weI of niet tot het object behoort. Helaas kan het
voorkomen dat een object niet geheel wordt gedetecteerd. Namelijk als een object weI een
zijde maar niet de 2 hoekpunten overschrijdt. Bij het oplossen van dit probleem is het
omtrek-algoritme bedacht.

3.9

Omtrek-algoritme

Deze paragraaf beschrijft een zelf ontwikkeld algoritme om de omtrek van objecten te
bepalen. Dit gaat als voIgt. De grijswaarden in een beeld kunnen ook opgevat worden als
hoogtes in een berglandschap, hoe witter hoe hoger. Ten opzichte van een donkere
achtergrond vormen heldere objecten een berg. Een berg wordt gezien als een object als de
hoogte groter is dan een vooraf ingestelde drempelwaarde T. De werking van het omtrekalgoritme is te vergelijken met een wandeling om de berg. Als tijdens deze wandeling niet
van de hoogte wordt afgeweken, dan wordt een hoogtelijn bepaalt. De vorm van de
hoogtelijn wordt ook gevonden door de berg ter hoogte van T te doorsnijden en dan de top
er vanaf te halen. Op deze manier is de omtrek gevonden.
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Figuur 21: Werking van het Omtrek algoritme.

Als de minimale grootte van de objecten bekend is kan een maximale stapgrootte bepaald
worden waarmee in het beeld naar objecten wordt gezocht. Als een pixel een waarde heeft
groter dan T, is een object geraakt. Dan wordt elk pixel dat door de (laatste) stap is
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overgeslagen gecontroleerd totdat de waarde onder de drempel ligt. Dit is te vergelijken met
het naar beneden lopen op de berg in westelijke richting totdat de juiste hoogte is bereikt.
Riema kan de omtrek bepaald worden.
In de vorige figuur wordt een en ander geIllustreerd. Pixels worden voorgesteld door de
kleine cirkeltjes. De stapgrootte is 4, objecten worden alleen gezocht op de meetpunten
weergegeven met de kleine zwarte cirkeltjes. Als een object wordt geraakt (de rechterkant
van de vette lijn) dan wordt het startpunt bepaald door naar links over de vette lijn de
drempelovergang (startpunt) te zoeken. Vanaf dat startpunt wordt met de omtrekbepaling
begonnen. De stapgrootte is nu I pixel. Er zijn dan steeds drie mogelijkheden, linksaf,
rechtdoor of rechtsaf. Zie de tekeningen hieronder. De richting wordt bepaald door de
waarde van de pixels C en D ten opzichte van T.

D>T,C>T

D<T<C

D<T,C<T

D __- -__ C

D

C

B

A

B

1-----

Figuur 22: Drie mogelijkheden: linksaf, rechtdoor en rechtsaf. Ret object is wit.

Ret vierkantje wordt zodanig geplaatst dat A buiten en B binnen of op de objectomtrek ligt.
De plaats van positie A (grote zwarte rondje) wordt gemarkeerd als element van de omtrek.
Op deze manier wordt de hele omtrek bepaald. De stippellijn van A naar B in de drie
figuren wordt in de bovenste figuur weergegeven door de dunne lijn die steeds de exacte
rand van het object snijdt.
Als het startpunt bepaald is dan wordt altijd in noordelijke richting vertrokken. Er zijn
steeds de hierboven beschreven drie lokale richtingen die gevolgd kunnen worden (linksaf,
rechtdoor en rechtsaf, afgekort met a, b en c). De globale richting kan vier waarden
aannemen: noord, west, zuid of oost, afgekort met N, W, Zen O. Deze kunnen beschouwd
worden als een cyclische groep (N, W, Z, 0). Dit betekend dat b de eenheidsbewerking is
(N blijft N, W blijft W enz. ). De bewerking a zet N om in W, zet W om in Z, enz. In de
algebra wordt dit afgekort met (N W Z 0). De bewerking c kan dan afgekort worden met
(0 Z W N) en is de inverse bewerking van a. Door dit te verwerken bij het implementeren
van het algoritme in C-code wordt het algoritme snel uitgevoerd.
Bij het implementeren is er rekening mee gehouden dat objecten ook zo groot kunnen zijn
dat hun omtrek meerdere meetpunten kan omvatten. Als de omtrek van een object bepaald
is dan wordt het volgende meetpunt (l stapgrootte naar rechts) bekeken. Als de grijswaarde
groter is dan de drempelwaarde zijn er twee mogelijkheden, dit punt is van het zojuist
gevonden object of van een nieuw object.
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Voorkoming van dubbele bepaling omtrek in horizontale richting
Om te bepalen welk van de twee mogelijkheden het geval is, wordt vanaf het nieuwe
meetpunt elk pixel tot aan het vorige meetpunt bekeken (in horizontale richting). Ais alle
grijswaarden boven de drempel blijven dan is het nieuwe meetpunt een deel van het eerder
gevonden object en kan het volgende meetpunt bekeken worden (het zelfde startpunt zou
gevonden worden). Ais een grijswaarde kleiner is dan de drempelwaarde, dan wordt
begonnen met de omtrek bepaling. In principe is het mogelijk dat een omtrek dan voor de
tweede maal wordt bepaald maar in de praktijk gebeurt dat alleen als de objecten grillige
vormen hebben.

Voorkoming van dubbel bepaling omtrek in verticale richting
Ais alle meetpunten op een beeldlijn zijn bekeken dan worden de meetpunten op de, een
stapgrootte, lager liggende beeldlijn bekeken. Ais een object geraakt wordt dan wordt weer
begonnen met de omtrek te bepalen. Echter op het moment dat tijdens het bewandelen van
de omtrek de verticaal afgelegde weg gelijk wordt aan de stapgrootte en rechts van het pad
ligt een meetpunt met een grotere waarde dan de drempelwaarde dan is een object
gedetecteerd waarvan de omtrek reeds bepaal is.
De twee methoden ter voorkoming van dubbele bepaling van de omtrek zijn niet perfect.
Het is moge1ijk (bij grillige vormen) dat een omtrek toch meer dan 1 maal wordt bepaald.
Het is echter altijd zo dat een omtrek nooit ten onrechte wordt aangezien als reeds bepaald
en dus he1emaal niet wordt gevonden.
Het omtrek-algoritme is veel sneller dan het scannen per lijn als er kleine en niet te veel
objecten zijn. Echter hoe kleiner de objecten, hoe meer meetpunten er moeten zijn en hoe
langer het algoritme duurt. Hoe groter de objecten, hoe groter de omtrek is en hoe langer
het algoritme duurt. Bij metingen aan beelden met kleine objecten (20 objecten) is gebleken
dat het omtrek-algoritme sneller is als de combinatie van treshholding en RLE.

3.10

Beeldverwerkings algoritmen

Er zijn nog enkele bekende algoritmen gei"mplementeerd [Vliet,93]. Sharpening bewerkt een
beeld zodanig dat het voor een menselijk oog scherper lijkt. Dit wordt gedaan door per
pixel het verschil in grijswaarde met de ernaast liggende pixels te versterken. Op deze
manier lijkt het beeld scherper te worden. Er wordt geen informatie toegevoegd aan het
beeld, maar de aanwezige informatie wordt op een andere manier gerepresenteerd. Ais
alleen de versterking van de overgangen wordt afgebeeld dan beelden de objecten zelf iets
minder sterk af terwijl de contouren duidelijker worden. Dit laatste beeld met het originele
beeld vormen het verscherpte beeld.
Histogram tekent een grafiek die de grijswaarde als functie van de positie van pixels
voorstelt. De cursor positie bepaald voor welke beeldlijn de grijswaarde van elk pixel
berekend wordt. Deze wordt dan in een grafiek afgebeeld.
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Drempeling betekent dat alles onder een bepaalde drempelwaarde (grijswaarde) zwart wordt
afgebeeld en alles boven die waarde wit met de bedoeling dat zo objecten gevonden
worden. Deze functie is uitgebreid met een soort afrondingsfunctie. De variabele T (van het
record type) waarvan de waarden rechtsboven staat weergegeven heeft een veld bottom, top
en i. De waarde van top is groter dan die van bottom. Alle grijswaarden kleiner dan
T->bottom worden zwart afgebeeld en alle grijswaarden groter dan of gelijk aan T->top
worden wit afgebeeld. Ret gedeelte tussen bottom en top wordt in i deelintervallen gedeeld.
Vervolgens wordt per grijswaarde bepaald in welk interval deze ligt en dan afgerond naar
de kleinste grijswaarde in dit interval. De functie wordt als een functie tabel afgebeeld in
een Look Up Table (LUT), zie onderstaande tabel.
Bijvoorbeeld: T->bottom = 51, T->top = 151, T->i = 5.
Met deze instellingen worden 5 deelintervallen gedefinieerd (l tot en met 5) die 20
opeenvolgende grijswaarden bevatten, (151-51)/5 = 20.

Interval
Griiswaarde
Afgebeeld op

0
0..50
0

1
51..70
51

2
71..90
71

4
5
3
6
91. .110 111..130 131. .180 151..255
91
111
131
255

Tabel 3: Threshhold LUT.
Met deze methode wordt het duidelijk hoe bepaalde hoogtelijnen lopeno

3.11

Op PCI gebaseerde framegrabber

Uit performance metingen is gebleken dat, ook met het snellere omtrek-algoritme, de AFG12 niet snel genoeg zal zijn om, naast het real-time digitaliseren van opnamen, ook nog de
minimaal noodzakelijke berekeningen te doen aan objecten. Ben ander nadeel is dat alle
benodigde software zelf geschreven dient te worden
Ben altematief voor de AFG-12 is een framegrabber die is uitgevoerd als PC-kaart en werkt
met het PCI-protocol. Door de uiterst snelle PCI-bus en de korte afstand tot de processor
kunnen berekeningen tientallen maal sneller uitgevoerd worden. Door de MX12 opgenomen
beelden (10242 pixels) worden volledig en real-time weer gegeven op een PC monitor. Ben
ander voordeel is de software ondersteuning. Er wordt een grote verzameling tools door de
fabrikant meegeleverd en de kaart kan met behulp van een geschikte driver onder
Windows95 draaien, hetgeen een gebruikersvriendelijke user-interface oplevert. Op dit
moment worden de specificaties van drie fabrikanten onderzocht.
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4.

IR-flitser

Aangezien ook het infrarode deel van het spectrum interessant is voor de beeldvorming
bijvoorbeeld bij kakkerlakken of vliegen in het donker, wordt de camera voorzien van een
synchrone infrarood flitser. Met behulp van een daglicht afsnij-filter kunnen dan hoge
kwaliteit beelden worden vastgelegd onder zeer verschillende externe licht condities. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan 24 uurs observatie in het veld. Zowel overdag bij fel zonlicht als 's
nachts kan dan worden geobserveerd.
Uit veldproeven bij ID-DLO is gebleken dat de vleugels van vliegen zeer goed zichtbaar
zijn als ze belicht worden door de zon. Dit blijkt te komen door reflectie van infra-rood
licht (IR) dat in het zonlicht aanwezig is en de gevoeligheid hiervoor van de sensor in de
MXI2. Hierdoor is het idee ontstaan om de vliegen te belichten met behulp van een IRflitser. De invloed van het overige (zichtbare) licht wordt geelimineerd door de metingen in
het donker te verrichten.

4.1

Werking

De IR-flitser is een electronische schakeling die bestaat uit 100 IR LED's en een
spanningsgestuurde stroombron. Als aan de ingang van de flitser een signaal van 5 V
(verder flash genoemd) wordt aangeboden gaan de LED's aan (Zie bijlage 3). Er is een IRflitser beveiliging gemaakt om te voorkomen dat, als gevoIg van een te groot vermogen, de
LED's defect raken. De piekstroom door 1 LED is op 1 A ingesteld. De flitsfrequentie
bedraagt 50 Hz en wordt afgeleid van de camera. Uit de datasheet van de LED's voIgt bij
een gegeven stroom en herhalingsperiode dat de duty-cycle maximaal 2,5 % mag zijn. Aan
de IR-flitser-beveiliging gaat een analoge aansturingsschakeling vooraf waarmee de flashbreedte wordt ingesteld.

4.2

Timing van de flits

De analoge aansturing van de flitser-beveiliging krijgt zijn ingangssignaal van de camera.
Hiervoor wordt VD gebruikt. Dit is de vertical drive die in de camera er voor zorgt dat een
frame shift wordt uitgevoerd. Om de triggerpuls te genereren die naar de beveiligingsschakeling gaat wordt gebruik gemaakt van een Ie dat 2 retriggerbare-resetbare
monostabiele multivibrators bevat. Zie bijlage 4, IR-flitser: analoge aansturing.
Flash delay
Met een potmeter (PI, bijlage 4) wordt een delay ingesteld door de eerste multivibrator
(UIA), die getriggerd wordt door YD. De delay kan varieren tussen 0 en 20 ms en bepaald
waar de flits moet beginnen tijdens de integratie periode. De flits dient zo kort mogelijk
voor de frame-shift plaats te vinden om zo de integratietijd te kunnen minimaliseren.
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Figuur 23: Positie van de flits.

Flash energy
Met potmeter P2 kan een pulsbreedte worden ingesteld zodanig dat een signaal wordt
afgegeven door de multivibrator (UlB) dat tussen 50 en 500 ~s actief hoog is. Dit signaal
dient als aansturing van de flitser.
Als de schakeling van spanning wordt voorzien worden de IC's gereset zodanig dat
gedurende 3 seconden VD aan de ingang niet wordt doorgelaten. Als de resettijd verlopen is
wordt VD doorgelaten en start de delay-timer (UlA).
Als de schakeling gebouwd wordt is het belangrijk om de RC-tijden bij de multivibrators te
controleren. Dit vanwege de onnauwkeurigheid van de condensatoren. De RC-tijd moet
eventueel worden gecorrigeerd door het nemen van een andere waarde voor de weerstand.
Dit betreft R1 en R2.

IR-flitser beveiliging
Er wordt weer gebruik gemaakt van multivibrators van het zelfde type als voorheen. Ook
hier geldt weer dat de RC-tijden gecontroleerd moeten worden vanwege de condensatoren.
Het schema staat vermeld op bijlage 5.
De multivibrators worden gebruikt om de herhaalperiode van 20 ms te controleren en om de
maximale flitstijd van 500 te controleren. Om de herhaalperiode van 20 ms te controleren
wordt een tijd van 18 ms ingesteld (U2B) waarin niks meer wordt doorgelaten. De 500~s
(2,5% van 20 ms) wordt ingesteld met (U2A). Het maximaal toegestane vermogen (1 A bij
500~s) wordt bepaald door deze tijd.
De reset tijdens power-up wordt afgeleid van de analoge aansturing. Na power-up wordt
een aanwezige triggerpuls afkomstig van de analoge aansturing, doorgelaten en start de
500~s timer (U2A), deze start meteen de 18 ms timer (U2B). De actief-laag uitgang van de
18 ms timer wordt ge-AND (UIA) met de triggerpuls zodat gedurende 18 ms geen
triggerpuls meer wordt doorgelaten. De triggerpuls aan de ingang wordt via een AND
(UIC) met de 500 ~s naar de flitser gestuurd (flash). Op het moment dat de trigger langer
dan 500~s actief hoog is wordt deze afgebroken. Indien wenselijk is het mogelijk met
behulp van een potmeter om de maximale flitstijd te veranderen tussen 500 ~s en 600~s.
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4.3

Bedieningskastje

De IR-flitser beveiliging en de analoge aansturing van de flitser zijn in een kastje bij elkaar
gebouwd. In onderstaande figuur worden de aansluitingen aan de achterkant weergegeven.

Test
Flash

Flash Light
-~

Test
Vd

Camera
Vd

24V

0

0

0

0

out

out

in

OV

0

0

Max Flash

0

Flash delay

Figuur 24: Achteraanzicht IR-flashlight controller.

Aan de achterkant van het kastje zitten 2 (banaan) aansluitingen voor de 24 V voeding, de
ingang voor VD (BNC) en een 9 pins sub-D connector, (Flash Light). Deze laatste zorgt
voor de voeding van de flitser zelf en geeft het flits-signaal door aan de flitser. Tevens komt
er een 0 V referentiespanning terug die als ground dient voor de schakelingen. Ret is
mogelijk om het VD-ingangssignaal en het flash-uitgangssignaal direct op een oscilloscoop
aan te sluiten om de timing goed te kunnen instellen.

Flash Energy

1

tIT error t < SOOus Power

© @ ©
IR Flashlight Controller
AADIMEC

Advanced Image Systems B.V.

Figuur 25: Voorkant IR-flashlight controller.

Aan de voorkant kan met een draaiknop de Flash Energy ingesteld worden (P2 op bijlage
4). Ook zitten er 3 LED's, geel indiceert voedingsspanning, groen (D3 op bijlage 5)
betekent dat de triggerpuls kleiner dan 500 JlS is en rood (D2 op bijlage 5) betekent dat de
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duty-cycle een onveilige waarde heeft. De LED's blijven ongeveer 58 ms aan hetgeen ook
met multivibrators (U3A, U3B) geregeld wordt. Deze zijn retriggerbaar ingesteld en blijven
dus constant aan als ze om de 20 ms getriggerd worden. In onderstaande waarheidstabel zijn
de functies nog eens weergegeven.

t < 500 f.lS
nee
nee
ia
ia

T> 18 ms
nee
ja
nee
ia

groen
uit
uit
aan
aan

rood
aan
aan
aan
uit

Tabel 4: LED's als functie van de tijden.

Op bijlage 6 staat het aansluitschema van de meetopstelling weergegeven. Deze kan worden
gebruikt om de timing van de IR-flashlight controller af te regelen.

4.4

Nieuwe ideeen

Uit proeven is gebleken dat het geleverde IR-vermogen niet voldoende is. Er dient
uitgezocht te worden hoe het contrast-verschil tussen achtergrond en object opgevoerd kan
worden. Enkele mogelijkheden zijn:
Het IR-vermogen opvoeren door middel van andere of meer LED's, een IR-Iamp, IRlaser, of daglicht.
Het toepassen van een retro-reflectieve achtergrond. Volgens de ervaringen van de
projectpartners kan dit aileen als de achtergrond donker van kleur is. Hierbij dient dan
IR-belichting gebruikt te worden.
Indien voorhanden, is zonlicht voldoende als lichtbron. Daarom wordt er verder geen
onderzoek naar IR gedaan. Ais het later weI noodzakelijk geacht wordt kan het onderzoek
weer opgepakt worden.
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5.

Optisch filter

De MX12 is een monochrome camera. Om kleurinformatie met zeer hoge resolutie te
registreren zal de camera worden voorzien van een LCD kleur filter. Met een dergelijk
filter is het mogelijk om met kleine spectraal stappen door een scene 'te wandelen' en de
response in de verschillende spectraal gebieden te meten. Hiermee kunnen de spectrale
eigenschappen worden vastgelegd. De beeldprocessor controleert de aansturing.

5.1

Theorie optica

Om de werking van filters uit te kunnen leggen voIgt eerst een korte inleiding over de
benodigde theorie van licht. Daarna zal nog iets over eigenschappen van verschillende
filters verteld worden.

5.1.1

Iichtsnelheid

In vacuum geldt voor de lichtsnelheid: Co = 299792458 m/s. In lucht mag deze snelheid
ook gehanteerd worden. Bij een doorzichtig medium is de lichtsnelheid altijd kleiner dan die
in vacuum (c < co).

1

c=--

~

(V 1)

Algemeen geldt voor het verband tussen snelheid, frequentie en golflengte:

c= f·",

(V 2)

Ben door een bron uitgezonden lichtstroom behoudt zijn frequentie bij overgang naar een
ander medium:

-c = constant

(V 3)

'"
De kleur van het licht wordt door de golflengte bepaald.

5.1.2

Terogkaatsing

Algemene wet van terugkaatsing: hoek van inval is gelijk aan de hoek van terugkaatsing,
waarbij de hoeken gemeten worden ten opzichte van de normaal op het oppervlak in het
punt van terugkaatsing.
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5.1.3

Breking

Als een lichtstraal een grensvlak van twee doorzichtige stoffen passeert, vindt breking van
die lichtstraal plaats volgens onderstaande figuur:

I Normaal

'.

1
------1... -

i
------/

~.....

nl

n2

I
Figuur 26: Breking van licht in de richting van n I naar n2.

n 1 • sin(i) = n 2 • sin(r)

(wet van Snellius)

(V 4)

De verhouding van de brekingsindices is:

(V 5)

Algemeen geldt:
(V 6)

Voor vacuum (lucht) geldt n

sin (i)

= 1. Is stof 2 glas dan is:

= n g • sin(r) = ~. sin(r)
cg

(V 7)

Meestal wordt de absolute brekingsindex ten opzichte van vacuum opgegeven. De
brekingsindex is afhankelijk van de golflengte van het gebruikte licht (dispersie) en van de
temperatuur. Dispersie is de oorzaak van de kleurschifting in prisma's.

Grenshoek
De grenshoek is de invalshoek van een overgang van optisch dichter naar optisch minder
dicht materiaal (n 1 > n 2 ), als r = 90 0 •
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sin(g)

= _1

(van glas naar lucht)

ng

(V 8)

Totale terugkaatsing treedt Op als i > g, voor de overgang van glas naar lucht geldt:

5.1.4

Interferentie

Twee trillingsbronnen 8 1 en 8 2 trillen in fase, zie onderstaande figuur. Voor punt P
geldt:

(V 9)

-Bl

p

----

B2

Figuur 27: Twee trillingsbronnen.

De maximale amplitude treedt op als: L\s

= k· A

(V 10)

De minimale amplitude treedt op als: L\s

=( k + ~) . A

(V 11)

De maxima en minima liggen op hyperbolen als k

=0, 1, 2, ...

Ais de interferentie bepaald wordt op een afstand die veel groter is dan de afstand tussen de
2 trillingsbronnen, zie onderstaande figuur, dan bevinden de maxima en minima zich bij
(zie V 12) :

Bl

b

I~

=

B2

~

:: ::

1Jx

=:: :: =====
a

..

Figuur 28: Twee trillingsbronnen dicht bij elkaar.
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a

X=_·~S

(V 12)

b

De golflengte kan bepaald worden met behulp van de afstand d tussen de eerste minima
aan weerszijden van M:

d·b
a

A.=-

5.1.5

(V 13)

Straling en licht

Licht is een vorm van elektromagnetische straling in het frequentie-interval van 385 THz
(A.=780 nm) tot 790 THz (A.=380 nm). In dit interval is de straling zichtbaar voor het
menselijk oog. Monochromatisch licht is licht van ren golflengte. Het oog is niet even
gevoelig voor alle golflengten (kleuren).

0,9
0,8

0,7
0,6

~

0,5

0,4
0,3

0,2
0,1

°

~+-+-+-HI-H-+-+++~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

!8

A [nm]

Figuur 29: Fotopische ooggevoeligheidskromme.

Bovenstaande figuur geeft de spectrale ooggevoeligheidsfactor V(A.) voor een standaardoog
als functie van A.. Bij 555 nm (geelgroen) treedt de grootste gevoeligheid op.
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5.1.6

Kleuren en kleunneetkunde

In onderstaande tabel staan enige kleuren met de bijbehorende golflengte-gebieden.

Kleur
violet
blauw
groen

golflengte
380
420
490

nm]
420
490
560

kleur
geel
oranje
rood

~olflen~te fnml

560
590
610

590
610
780

Tabel 5: Kleuren en golflengtes.

5.2

Filters

De keuze voor een geschikt filter is vooral afbankelijk van de doorlaat karakteristieken bij
verschillende golflengtes. Hieronder worden 4 filter technieken besproken [Ealing,95].
Interferentie filters hebben een smalbandig doorlaat gebied. Maximale transmissie ontstaat
door een complex proces van constructieve en destructieve interferentie. Ze bestaan uit een
geschikt substraat waarbij de diktes en de types van de chemische lagen bepalend zijn voor
de doorlaat, reflectie en absorptie karakteristieken. Er zijn twee basistypes, bandpass filters
en edge filters. Een bandpass filter laat een smal bandje door om een bepaalde centrale
golflengte. De bandbreedte kan varieren van 1 tot 80 nm. De centrale golflengte kan liggen
tussen 10 en 1000 nm. Bij het produceren van de filters kan de vorm van de spectrale
doorlaat band vooraf naar wens bepaald worden. Een edge filter laat alleen boven of onder
een bepaalde afsnijfrequentie licht door. De overgang kan zeer smalbandig zijn.
Kleurglas filters zijn een relatief goedkope oplossing als geen hoge eisen gesteld worden aan
de doorlaat karakteristiek. Ze worden vooral gebruikt als hoog- of band-doorlaat.
Neutral density filters (ND filters) worden gebruikt om de intensiteit te regelen van een
lichtstraal over een breed spectraal gebied. De relatieve intensiteit van de verschillende
golflengtes verandert niet.
Diffusers worden gebruikt om licht te verstrooien en om de rechtlijnigheid van een straal te
verminderen.
Optische filters worden meestal gebruikt in gekalibreerd licht bij loodrechte inval. Onder
andere omstandigheden zullen de gegeven karakteristieken niet meer geldig zijn.

5.3

Blauw doorlaat filter

Herkenning van objecten kan ook plaats vinden op basis van kleureigenschappen. Dit door
een optisch filter te plaatsen in de optische weg tussen object en camera. Bij Koppert is bij
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waarnemingen onder de microscoop gebleken dat meelmijten wit en roofmijten geel van
kleur zijn. Wit licht bestrijkt het hele zichtbare spectrum terwijl geellicht voornamelijk
bestaat uit frequenties in het groene en rode gedeelte. Om de objecten van elkaar te
onderscheiden wordt een blauw-doorlaat-filter gebruikt. In het idea1e geval beelden de witte
objecten veel beter af dan de gele. Als het contrast voldoende is voor de framegrabber dan
kunnen de mijten per soort geteld worden.
Het grootste probleem bestaat uit het bepalen van de golflengte waarbij de grootste
verschillen optreden. Hiervoor is het noodzakelijk om het hele kleurenspectrum af te
scannen en metingen te verrichten met behulp van smalbandige filters. Het beste en
nauwkeurigste is dit te doen met een instelbaar filter. Daarom wordt er onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden van een Tunable LCD-filter, LCTF genaamd.
Het LCTF is op dit moment nog niet beschikbaar, daarom is gebruik gemaakt van een
beschikbare kleurenwaaier. Dit is een verzameling van 100 filters waarvan de doorlaatkarakteristiek als functie van de golflengte gegeven is. Hieruit zijn 6 filters geselecteerd
waarmee de filterproeven zijn gedaan. Het selectiecriterium voor een geschikt filter is dat in
het zichtbare spectrum aIleen kleine golflengtes worden doorgelaten, dit is blauw. Tevens
dient de bandbreedte zo smal mogelijk te zijn en de doorlaat zo groot mogelijk.
Bijlage 10 bevat de karakteristieken van de 6 gebruikte filters. Filter #59 geeft het beste
resultaat en is gebruikt om de filterproeven mee te doen. In de bijlage is ook het infraroodblokkerings-filter met IR-cut weergegeven en de totale filterkarakteristiek met #59 * IR.
Het uiteindelijk resultaat is afuankelijk van de gebruikte lichtbron, de reflectieeigenschappen van de objecten, de doorlaat-karakteristiek van de filters en de spectrale
gevoeligheids-karakteristiek van de CCD in de gebruikte camera. In paragraaf 6.3 staan de
resultaten van de uitgevoerde experimenten.

5.4

Tunable LCD-filter

Tunable LCD-filters (LCTF) zijn optische filters waarbij de kleur die ze doorlaten
electronisch is in te stellen. Dit gebeurt binnen enkele milliseconden, zonder trillingen of
bewegende delen. De doorlaat-golflengtes liggen in het zichtbare en infrarode gedeelte. De
bandbreedte van het doorlaat-gebied is type afuankelijk en varieert van 5 tot 50 nm
[Hoyt,95].
Er zal een protocol bedacht worden om het LCTF aan te sturen. Hierna kan dit
geimplementeerd worden. Op de PC wordt dan een algoritme geschreven dat de
framegrabber, de camera en het filter zodanig aanstuurt dat het geheel te gebruiken is als
licht spectrometer. Verwacht wordt dat de informatie die hiermee verkregen wordt
voldoende zal zijn om de optische verschillen tussen objecten te detecteren.
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Praktijk onderzoeken

Hier voIgt een beschrijving en bespreking van de resultaten van de praktijk onderzoeken
met de voorgestelde meetapparatuur.

6.1

IR-onderzoek

De apparatuur is ontwikkeld met de bedoeling om insecten te tracken. Dit betreft
voomamelijk kakkerlakken en vliegen die reageren op een bepaalde lokstof. Met de IRflitser zijn proeven genomen met de vliegen. De vliegen worden met IR belicht en de
achtergrond bestaat uit een donkerblauw of zwart doek.

Atbeelding 1: Drie vliegen met IR belicht.

Er wordt een daglicht-afsnij-filter voor de lens gezet om de invloed van zichtbaar licht te
minimaliseren. De vliegen bevinden zich in een doorzichtige PVC kast en de opnamen
worden in het donker genomen met alleen de IR-flitser als belichting, zie de atbeelding
hierboven.
Beelden die geschikt leken voor beeldverwerking zijn gedigitaliseerd en opgeslagen in het
output beeldgeheugen. Het is gebleken dat, op deze manier, de vliegen goed te
onderscheiden zijn ten opzichte van de achtergrond. De vleugels beelden vrij helder af.
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Echter om deze opnamen te kunnen maken was het nodig de flitser zeer dieht bij de vliegen
te plaatsen. Bij gebruik in het veld is een afstand vereist van 2 tot 3 meter. Het is gebleken
dat het maximale vermogen van de toegepaste IR-flitser dan te laag is om een werkbaar
eontrastversehil te krijgen.
In de volgende afbeelding is de werking van het omtrek-algoritme te zien. Op de witte
punljes (de onderlinge afstand is 10 pixels) worden de grijswaarden gemeten. Als de
grijswaarde groter is dan de drempelwaarde dan wordt de omtrek bepaald.

Afbeelding 2: De resultaten van het Omtrek-algoritme en een uitvergroting.

6.2

Testen van tellingen

Onderzocht is een telprobleem dat met vision dient te worden opgelost. Het betreft monsters
van door elkaar lopende meelmijten en roofmijten en produktiekaartjes van eoeons met
sluipwespen. De twee mijten dienen per soort geteld te worden. De eocons worden
gestrooid op een kartonnetje waarop een lijmlaag is aangebraeht. Het is de bedoeling dat
een bepaald aantal van de sluipwespen uit de eocons komen. Als te weinig eoeons uitkomen
is de klant ontevreden en als teveel uitkomen is wordt de totale produetie verdeeld over te
weinig kaartjes. Met behulp van tellingen dient het juiste aantal eocons bepaald te worden.
Het grootste probleem bij automatiseh tellen is de versehillende positie of orientatie van de
eocons als ze op de lijmlaag terecht komen. Ben probleem hierbij ontstaat als objecten te
dieht bij elkaar of over elkaar heen liggen. Maar dit versehijnsel, klustering genaamd, is
grotendeels op te lossen.Er wordt aan de hand van los liggende objecten een gemiddelde
grootte bepaald waarna de oppervlakte van clusters hierdoor gedeeld wordt. Op deze manier
wordt een redelijke sehatting gemaakt van het aantal individuen in een cluster.
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6.3

Testen van de filterwerking

Voor het testen van de filterwerking zijn ook veldproeven gedaan op het gebied van
kleurscheiding. Er is getest of het mogelijk is om met behulp van kleureigenschappen de
verschillende objecten te scheiden van elkaar. Onder de microscoop is waar te nemen dat
meelmijten wit en roofmijten geel van kleur zijn. Ook waar te nemen zijn achtergrond ruis
en hinderlijke reflecties. Bij proeven met gepolariseerd licht is gebleken dat deze
verschijnselen goed zijn weg te filteren.
Met blauwfilters is geprobeerd het verschil tussen beide mijten te versterken. Het resultaat
van de metingen met de blauwfilters is dat de meelmijten inderdaad met een grotere
helderheid afbeelden dan de roofmijten. De afstelling van de benodigde hoeveelheid licht en
de hoek van belichting is weI kritisch maar voor elke meting de zelfde. De reeds behaalde
resultaten van de gebruikte (breedbandige) filters zijn al van dien aard dat verschillen goed
zijn waar te nemen.
Er kunnen nog betere resultaten verwacht worden als smalbandige doorlaat filters van de
juiste golflengte gebruikt worden. Hier komt dan ook het LCTF van pas. Hieronder enkele
gemaakte opnamen met en zonder blauw doorlaat filter. Er is een IR-afsnij-filter gebruikt
omdat de doorlaat-karakteristiek van het blauwfilter in het IR gebied niet bekend is. Na
testen bleek het IR-afsnij-filter noodzakelijk te zijn. In de drie plaatjes bevindt de meelmijt
zich steeds links van de roofmijt.

Afbeelding 3: Meelmijt en roofmijt zonder blauw filter.

Opname zonder blauw doorlaat filter en met IR-afsnij-filter. De vergroting is 581f2. Het
verschil in helderheid tussen de mijten is nauwelijks waarneembaar en wordt hier
voomamelijk verkregen door de hoge gain (32) van de camera.
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Atbeelding 4: Opname bij een vergroting van 58 1/2.

Opname met blauw doorlaat en IR-afsnij-filter. Duidelijk te zien is het wit klippen van de
meelmijt. Dit betekent dat de gevoeligheid nog iets verlaagd mag worden. De meelmijt za1
dan nauwelijks in helderheid veranderen en de roofmijt weI.

Atbeelding 5: Opname bij een vergroting van 231f2.

Uit de laatste twee plaatjes blijkt het verschil in helderheid van de twee soorten mijten. Als
met smallere filters wordt gefilterd za1 het optredende verschil nog veel groter worden. Als
dit het geval is kan geprobeerd worden om met een kleinere vergroting opnamen te maken
om een groter interesse gebied te bestrijken. Hierdoor kunnen meer objecten tegelijkertijd
geclassificeerd en geteld worden.
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Conclusies en aanbevelingen

Samengevat kunnen de volgende conclusies getrokken worden.
De hoge resolutie van de MX12 is een voorwaarde om de noodzakelijke objecteigenschappen waar te nemen. AIleen met deze resolutie is het mogelijk om de kleinste
voorkomende objecten waar te nemen. Ook is het hierdoor mogelijk een groter interesse
gebied te bestrijken. Tevens kan met behulp van PFA een hogere sample-rate gehaald
worden. Rierdoor kan het afgelegde pad van snel bewegende objecten bepaald worden.
De AFG-12 framegrabber heeft weliswaar veel voordelen met betrekking tot de interface
met de camera en het stand-alone opereren maar haalt de benodigde snelheid niet om realtime beeldverwerking toe te passen. De standaard methode om te bepalen waar een object
zich bevindt is de treshhold methode in combinatie met het RLE algoritme. Gebleken is dat
dit een trage methode is. Bij het oplossen van dit probleem is het omtrek-algoritme
ontwikkeld. Ret omtrek-algoritme bleek een stuk sneller dan het RLE algoritme maar nog
niet snel genoeg om real-time toegepast te worden. Daarom zal de AFG-12 niet worden
gebruikt en wordt er op dit moment onderzoek verricht naar de mogelijkheden van PCIframegrabbers die als PC-kaart zijn uitgevoerd.
De belichting door de IR-flitser blijkt niet voldoende te zijn. In het laboratorium kunnen
bevredigende resultaten worden gehaald maar in het veld is het IR-vermogen te klein.
Eerdere metingen gedaan met zonlicht leveren betere resultaten. Op dit moment wordt er
geen onderzoek gedaan naar andere IR-belichting.
De tot dusver behaalde resultaten van metingen met het blauw-doorlaat-filter zijn van
dusdanige aard dat het zeer waarschijnlijk geacht wordt dat met een smalbandige LCTF nog
betere resultaten gehaald zullen worden. De ingeslagen weg voor het oplossen van het
onderscheidings-probleem zal dan ook verder gevolgd worden.
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Adimec
AFG12
ANSI C

c
CO

CCD
CR
CVBS
Denka
Encarsia Formosa
Entomologie
EPLD
FT
HDL
HDTV
I2C
ID-DLO
IR
Koppert
LCTF
LUT
LUW
MC
MX12
NI
Noldus
PFA
RLE
SCL
SDA
V(A)

VD

ADIMEC Advanced Image Systems B. V.
Framegrabber voor MX12
Programmeertaal (Amerikaans Standaardisatie Instituut)
lichtsnelheid in een medium [m/s]
lichtsnelheid in vacuum
Charge Coupled Device
Charge Reset
Composite Video Blanking Signal
Denka International B. V.
Sluipwesp
Insekten kunde
Electrical Programmable Logic Device
Frame Transfer (beeld overdracht)
Hardware Discription Language
High Definition TeleVision
Inter IC Connection
Instituut voor Diergeneeskunde, Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Infra-rood
Koppert Biological Systems B. V.
Liquid Cristal Tunable Filter
Look Up Table
Landbouw Universiteit Wageningen
micro controller
Hoge resolutie CCD-camera ( 10242 )
Non-Interlaced (niet ge'interlinieerd)
Noldus Information Technology B. V.
Programmable Field Adaption
Run Length Encoding
Serial Clock (I2C)
Serial Data (I2C)
spectrale ooggevoeligheidsfactor
Vertical Drive
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Bijlage 1: Toestands diagram PFA-generator.
m{i·ena-vCC; m{ J-4;
TIn{ .ena-VCC; Tlnf]-3;
Ni"'!i].ena-VCC; NI"'!i1-2;
waiH_VCC: wai{1-1;

powerup
Sflow & !valid

CASE choia(] IS
WHEN 0 -> m{i'_vcc; m{ ]-data(];
WHEN 1 -> TIn{ .ena-VCC; TIn{ ]-data(];
WHEN 2 -> NI"'!i].ena-VCC; NI"'!i ]-data(];
WHEN 3 -> waif ].ena-VCC; waif ]-data(];
END CASE;

CI"'!i]._VCC; Ci"'!i1-NI"'!i]:

_

line{ ]-res{];

---....y----=------

~ crrl:k-VCC;
1fS.~VCC;

line>1
-

_ _ llne(]-line(}-I;
line(1-Tin{];
crrl.~VCC;

- _ _ line(]-line( }-I;
line( l-IfSl:
crrl.k-VCC;
IF (dlsP/lIY) THEN 1fS.k-VCC;
ELSE 1fS.It.-(Ci"'!i]-1);
END IF:

line{]-line( }-I:

Svsl

CI"'!i]._VCC;
~_--:;..-----

- --..i----

Ci~i"'!i];

linef
1fSJCC;if];

line{ ]-line( }-I;

I

Srest

, Stint

~

Srest

'\

Svsl

I

Stint

~
Svsl

Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbescherming.
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Bijlage 2: Software EPLD in PFA-generator.
\ \ \

\
\

\" \" \"""""""""" \,""" ,

Progra.mmable Field Adaption
for the MX12 C4Jllera

\
\

CASE ss IS

,

Generate~

controlpul~ to HX12 and
vertical sync to monitor or

,
\
,
\
\

If

,
,

,,\

\ \ \ \

\
\

\,,"'"\"

\ \ \ \ \ \

\,,"""""

\

COUSTAI'IT Mono

•

COI'ISTN/T Multi

- 1:

\

ELSE
I f (valid,

\ minimal number of lines between fs and intl ,

[NO If;
END If;

control

~~-init

data ready
Tr igger / Cant rol
Mono
I Multi
re~t, Tint, Uimg, wait
O.• 1023
Extern trigger
INPUT:

di~play,

cho1.ce(l..Ol,
data(9 •• 0],
ExternTrig,
h.

V"

END IF:

VARIABLE
line[9 •. 0)
Dfr;
re~t(9 .. 0J
DffE: ,
Tint[9 •• 0]
DfrE: ,
Uimg[9 •• 0]
DffE: ,
Cimg(9 •• 0]
OrrE: ,
wait (9 •• 0]
orrE: ,
TrigCatch
OFF:'
ctrl
JUF;
vs
JUF:
55: MACHINE WITH STATES

ctrl low
ctrl high
Number of image~
Count of illlAge~
wait time
catche~ ExternTrig

(powerup,
read data,
init-regs,
~tart,
Sre~t,

Stint,
Sv~l,

Swai t,
Strig) :

- h~:
- h~:
- h~:
- h~:

r8g~:

-

,
,
,
,
,
,

WHEN ini t reg~ ->
CASE cho1.ce[l..Ol IS
WHEN 0 -> re~t(9 •• OJ .ena-VCC:
rest (9 •• OJ-data (9 •. OJ:
\lniEN 1 -> Tint(9 .• 0].ena-VCC:
Tint [9 •• OJ-data (9 •• OJ:
WHEU 2 -> Nimg[9 •. 0J .ena-VCC:
Uimg{ 9 .• OJ-data (9 •• OJ:
WHEN 3 -> wait{9 .• 01.ena-VCC:
wait (9 •. OJ-data(9 •• OJ:
END CASE:
IF (!Sflow) THEN
~~-~tart:

ELSE
~~-read

END IF:

data:

-

ELSE

line[9 .. Ol-vsl;
ctrl. k-Vee:
I f (di~play) THEU
ELSE
END IF:

v~.

k-Vec:

v~.k-(Cimg(9 .•

0]--1):

~~-Sv~l:

EUD IF:
WHEn

sv~l

->

IF line[9 .. 0J>1 THEN

line (9 .. 0] -line (9 •• 0] -1:
ELSE
v~. j-VCC:
IF Cimg(9 •• 0]>1 THEN
Cimg( 9 •• 0]. ena-VCC:
Cimg(9 •. 0] -Cimg(9 •• 0] -1:
line (9 •• O]-re~t (9 •• 0):
ctrl. k-VCC:
v~. j-VCC:
ELSE
Cimg[ 9 •• 0). ena-VCC:
Cimg[9 •• 0)-Uimg(9 •• OJ:
line [9 •• 0) -wait (9 •• OJ:
s~-Swait:

END IF:
El'lD IF:

WHEU Swa i t ->
U' line [9 •• 0»1 THEN
line [9 •• OJ -line (9 •• 0] -1:
ELSE
IF (mode l THEN
line [9 .. OJ -rest (9 •• 0);
ctrl. k-VCC:
vs. j-VCC:
ss-Sre~t:

WHEN start ->
Cimg[ 9 .. OJ. ena-VCC:
Cimg [9 •• OJ -Uimg (9 •• OJ:
If (Sflow) THEU
line (9 •• Ol-re~t (9 •• OJ:
ctrl. k-VCC:
v~. j-VCC:
l!l~-Srest:

END I f :

ELSE
~~-Strig:

END Ir;
END IF:
WHEN Strig ->
IF (! SUow) THEU
~~-powerup;

ELSE
I f TrigCatch THEN

WHEU Srest ->
If line[9 •• 0J>1 THEN
line [9 .• OJ -line [9 •• 0)-1:
ELSE
line [9 •• OJ-Tint [9 •• OJ:
ctrl. j-vcc:

line (9 .. OJ -re~t [9 •• OJ;
ctrl. k-VCC:
v~. j-VCC:
~~-Sre~t:

END If:
END IF:

~~-Stint:

END IF:
Tint{].clk
Nimg[].clk
Cimg[].clk
wait ().clk

WHEN Stint ->
IF line[9 •• 0l>1 THEN
line [9 •• OJ-line [9 •. 0] -1;

~~-Sre~t:

OUTPUT:

ctrl

re~t(J.clk

-

WHEU read data ->
If (valId) THEN'
~tateflow

Sflow,
valid,
mode,

~~.clk

:J:J-Start;
:Is-read data;

0:

(

v~.clk

THEN

ELSE

SUBDESIGN pfa

BEGIN
line(9 •• 0).clk
ctrl. clk

THEN

Nim9"[9 •• 01-2:
wait [9 •• OJ. ena-VCC;
wait (9 •• OJ-l:

TITLE "PrograJlUll4bble field Adaption Generator":
CONSTANT vsl
- 5;
COUSTANT Trigger· 0:
COUSTANT Control· 1,

(1 Sflow)

rest{9 •• 0] .ena.-VCC:
rest[9 .. 0]-4;
Tint [9 •• OJ. en.t1-'/CC;
Tint[9 .. 0l-3;
Nim9"[9 •• 0) .ena-VCC:

\

Ing. K. Bloemen
22/2/1996
Version 1. a

->

WHEN poverup

\

END CASE:

- h~:
- hs:
- h:so;
- ho,
- hl!l:

TrigCatch.d
- VCC:
TrigCatch.clk - ExternTrig:
TrigCatch. clrn - Vl!l:
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Bijlage 3: IR-flitser: Ledcontrol

. Logical Scheme
R5
+24V'o--=---------.-------.-----------1r-----;-----..----..------,

I~

'~ 00193A
'>

~ ~93A

~ g~93A

LIO;

~

1rSl

Flash

u~~

~ ~

~~148 ~O
~O
o V o--_--!---J-_ _-l-_ _--!-_----l_-~--____l

ref.•

c~ ~~

l__-_;_----l------.J
(20x)

[··Co·ITl'me·n't·······......···]
Flash:

JL. ..r
"T''''

:
~

t < 500Us
T= 20ms

AIlernative 03, 04: 2N3904
AIlemotiv. R4: shortcIrcl.i1

;

.•.••. _.. _••..••••.••.••.•_._._•• _••••.•.•.....•.•1

A ADIMEC Advanced Image Systems av.
,.

[TJ1Ie

Prniort: EntoTrack

Prim•• Lodcontrol

FitsOO1.dwg
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Bijlage 4: IR-flitser: Analoge aansturing

i""Lo'g''ital'Stheme.....'.. ''''.'''''' """"""""".""
:

Veld

Veld

~cloK
r:U.,..-+--!'-! RC

=-'t--''-I CX
VD:>--......-d~H

4~M'

6
H f--+---!-:!...j RC

Q

Y

-

4~~e

Q 10

Tl1g.

'-"-"'---t-'-"--j CX

0.. 2Oms
.---.~'-#-11
0..500Us
R 01-'7_ _-,
- R 0 9.

3

3

·"COiTHiieiit"······························1
"Ver1lcol DrIve:

.JtL.I

t= 3t5us
T = 20ms

",'"
VD~

"Tl1g.:

,., ..,

~

dc:p2

~'.:: ..,"",..,

~y,:.~.1.,

;

r·poWe-r··SUp·ply········..·····························"j
:
:

:
+24

Vdd

lcldn
ref. >---1-_ _I - - _ I - - _ - - - l - _ - - I - _ - - - l - _ g n d

j

~

~

Veld~Vdd:
U1

~..,'~
8

........ '"""'."
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gnd

leOn

,.......................

j

:

~

r'·Abbtevialioi,-""""']
j

i~n

~~~~~

l,,~~~~""""""'~~, . .

A

b&

ADIMEC Advanced Image Systems B.V.
Pr .
ntoTrack
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B

FilsOO3.dwg

Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbeschenning.

Bijlagen

Bijlage 5: IR-flitser: duty-cycle protection

!·tbg"ita·rSthetne·····································

,

,---------------------------------------,r-'9":l~
,-ff.-1"'i
0 YJ~C08)"8-------oFIaSh

Vdd

Vdd

Vdd

~ T~g.

R11

'·Timin·g·············································

.

: MFT&T~g.·

Flash ~

: U1.3x18ms=

mRT

i ~~g3~~~:=
~

!MFT & Tog. & !mRT'

l..~:T.~.(~>l).T.~~ .. ~.1~

~~ ----'---i
~
--7.-

L

S1g1

~i~

-------r-----..'

~::::~

- - T:l_- -1'.;'i01~8ms
,

----

i,~ ' L-.: : : ~- - ,'\,. ,_.,;_-!:',.,- ;~_'-j_
!

--'iL.-

~
.

:··Pbwer..SUp·pty····.. .· · · · ·. · · · · · · · ·. . · . :
,

,

+240-----,-..---"1'--'-1

~.

~

Vdd

Vdd

l..~

~
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I

.
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Bijlage 6: IR-flitser: Aansluitschema

BN
BN
BN
BN

~AA1~~&ontro'
,.-

,:f.!~!1:c?~:,_

[-~-~~-·-1
,-~-------------_.

f-c:YJ?--!!'J:l---' BN

}/9F,HING

.Power

BN
90subC
BN
~-_-_V.Din·-

.tIT-

OK

.t> 500us

~Aash

'--

20Vac

':_'t~4:Y:'

duration

•

U?:Y.::'

25~W

I

~:20Vac

;_-J):~!l!'~Lc_~_l1I_~.-_-_-;

Interface
250 subO..r- ....... 250 subO
power 150subO"'L......J"
CVB BNC

20Vac

•

150 2BNC subD

7

l..=:J

ER

f~MEGRABB

[:fi~~i~i~~j

0

~~
~,,:'"

009x9JJS~

~

20Vac

~

•••••• I

Ke y

ooard

... ADIMEC Advanced Image Systems B.V.

,..

Pro· t
IR-fll13er: Aanslul13chema

B
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Bijlage 7: De source-files van de 12C -laag en de process controllers.
/

/

)

'"I

/*
/.
j*

COPYRIGHT (el
1994
In90 Mohnen , Partner GbR.

/*
/*

Rottstr. 33
52069 ,..chen

/*
/

/*
/.
/*
/*
/*
/*
/*

rile

: IZC.C

VersiOll: 1.00
: 22.09.1994

/*
/*

/*

Pur~e:

/.
/*
I'"'

I2C utili tie,
This .odule iaple.ent!l control functions ror ceqbter

'"I
'"I
"/
*/
*/
*/

bailed I2C - Bus.

,oj

Ill'
Ill'
j*

;\uthOt

1*-----------------------------------------------------------------------*1
1* I2c stopO
'/
1* function to ~top a read- or write tran~fer on I2c-Bus
'/
1* fallin<;l ed<;le of SOA while SCL l'll<;lh
'/
/'

/*
0 F

REV I • I 0 . 5

en acce!ll~ on I2c-Bu~
successful
buserror _> one Si<;lnal realllin~ active

-1

0

·1

veu. date
IN de~cription of chan<;le
I· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·1
I· 1.00 22.D'iil.I\I'iI4 IJII tint
·1

"I

-

1*

risin<;l edqe of SCL

-I

1*

release I2C - BUill

.1

!- (SCL I SPA»

1*

bu~ error

• i"clude cc.aand,

/ . RElVJU,l:

/.
.include utclio.h>
.include <,tdlib.h>
.include <pcoce~~.h>

1·------------------------------------------------------------------------

-1

1*

read bit
/. qet bit

'/

/- reaet SCL

'/

I. set ac:knowled<;le

'/

I. set SCL

'/

'/

J 1* I2C InByte(l *1
1*-----_:_---------------------.-.--------------------·------------------*1

1*-----------------------------------------------------------------------*1

-

I2C Adclress - adclrns:
50A_ sda;
SCL
_ sc:l;
• (I2C Adclrenl * !ICL 1 S(lA;
pro1:•• it{ 12C DELAY).
for (i-O: i<S; i++)
I
i f ({*(!ZC AddressJ " SPA) !- SOA)

else
I
*(12C Addreu) - 0;
proc.air ( I2C DELAY);
* (I2c Adclre'iII) .. SCL:
proc.ait( 12C DELAY):
·(I2C Address;- _ 0;
proc.ai t ( 12C_OELAY );

,

for loop

-

* (12C Adclren) _ SM,
Proc.ait.( 12C DELAY):
* (12C Address) _ SCL I !IDA;
proc.iit{ IZC_OELAY l;

)

) 1*

*1

I

else break;
.U2c AcIdress) _ SDA;
proc.ait. ( I2C DELAY);
• (12C AddteuJ • SOA I SCL:
pro<::';it( 12C DELAY);
it("(12C AcIc1renl " SOAI

'/

-

,t.t.ic: int I2C lIItlll:'t (void)

,

"/

int 12c Init( unsiqned int *addreu, unsiqned int scla, unsiqned int sci)
I
eJrt.ern unsi<;lned int .12C AcIdre!llS;
extern un:liqned int SllA, - ilICL:
int L reSult;

,

'/

-I

releaille iIIOA. set ,eL

'/
'/
'/
'/

*I2C_Addre~iII;

)

I· uhable to initial be I21:-Bus

1*

'/

* (I2C Addce",) - lOA:
Proc';it( I2c DELAY I:
• (I2C AcldreU) - SCL I SOA;
Proc';it( I2c OE~Y);
* CI2C Addre~iII) - SOA;
proc.ait( I2C_DELAY );

-

'/

/. I2c InitO

1·-----------------------------------------------------------------------·1'/

return(-l) ;

'/

iIIhift cesult

It EFFECT: init.illli,e port .ddres, for 12C - Bus and datil bits
1* RETlJM: 0 suc:c:essful
1*
-1 buserror ( unable t.o 1nit 12C ~i<;lnal linn)

int I2C Sult.(void):

'/
'/
'/
'/

qet byte ""e fiut

1*

/'

-

/"
• aodul <;Ilobal variable~
'/
static: unilli<;lned int. *I2C Addren;
Static: unsigned int SOA:stat ic unsi<;lnecl int SCL:

)

·(12c .-.cIdulls) - 0:
Proc.ait( 12C DELAY I:
*OZC Addres~l - 'CL,
Proc';it( I2C DELAY);
return reillult;

1*

I

~tatic: int I2C-OUteyte(C:har vlllueJ:
~tati.c un!li<;lned chac I2C_InByt.e{ void):

ext.ern unsi<;lned int. .I2C AcIc1ress;
.. (121: Addre,s) - !IDA I seL;
I· release 1Z1:-,ign.ls
·1
prO(;•• it( I2c DELAY J;
1* ai<;lnal aettllnq tae
-/
if ( {·OZC AdclrenJ " (SM I llCL) ) I- (IDA I SCLI ) 1* siqnala inact.ive 1

,

Proc:lla1t.( 12c OI!:LAY ):
* (12c AcIdrenl • SCA:
procw41tC !ZC DELAY):
1* for loop ·7

*/
*/
-/

st,at.ic: int I2c OUtByt.a(c:har value)

~tatic: int I2C-5tOP(VOidJ:

,

·1
·1

successful
no acknowled<;le

for (i-O; 1<_1: h-+)
I
it (value " (0x90»iI)

prot.otype~

'/

,

0

int i:
extern un,i<;lned int

ainclude "i2c.h"

/. 12c startO
I. funct.ion to start a reecl- or write t.unsfer on I2c-eua
I. rlsinq ed<;le of SDA white SCL is HIGH
/'
1* ErrECT: begin an access on I2C-Bus
1* RE'roRN: 0 suc:c:essful
/.
-1 buserror -> aC:C:e!II' denied

if ( (·I2c AcIdress " SPA) ... SPA )
resuit I; OxOl;

*1

'/

~tatic

for (i-O; i<_1; i+-+)
I
reillult «- I:
* 02c Adclres!l) - 0:
proc.ait( 12C D'tLAY ):
* {l2c Adduss, - SCL I SCA:
Proc'ait( I2C_DElAY l:

'/
'/
'/
'/

1*-----------------------------------------------------------------------*1
1* I2C outByte ()
*1
I·
*1
/. EFFECT: serialize ona byte onto I2c-Bus
*1

* lOCal function

/*
/. EFFECT: qet one byte fr~ 12C-8ua
/. RE'IVRN:
0 iIIuc1:e"ful (hopelyl
iIIut.ic unsi<;lned chill:' 12c In8yte( void)
I
int i;
elltern unsiqned int. "I2C Acldreaa:
char resu1t-0;
-

1*------:_---------------------------------------------------------------*1

I""········,,·····························································1
/._------------------------------------------------------------------._---

*/

/*-----------------------------------------------------------------------.
.1
I2c In8yteO
./

int I2C stop(vOidl

extern un~i<;lned int *I2C_Addteu:
*(I2C Acldreu) - SCL:
proc';it( I2c DELAY):
• (I2C Adclrenl • SCL I SOA:
proc.iit( I2C DEloIoY);
it {(* (I2C AddrenJ " (SCL I SDA»
return(-l);
ebe
return (0);
I I· I2C stopO *1

1·----------------------------------------------------------------------·1·1
I.
I"

I"

,

"/
LiS T

c~plete

~tatic

/ *-- --. ---- ------------ ------ ----------- --- -- ------------------------- - -·1

I·

/* EFFECT:
I" RrIVRN:

I I- I2C OUtByte 0

/"----~-:----------------------------------------------------------------1

1*

*1
1*-----_:_---------------------------------------------------------------·1

*/

: Ingo Mohnen

*1
.1
*1

)

The register is l()(;lIted lit *I2C Add.ress In the proce"on */
addte,. 'plice. I2C C!CH;k is! IifSII=l (aitJO) lind I2C Det. is */
"sa ( lIit31).
*/
*/

/..

I· hll1n~ edqe of SDA: SCL hi<;lh
1* pulse width
I" SOA and SCL low

) I" I2C StartO

*/

Project:
:
Sy,teas :
Iapt>rt

~dule

j*

/*

·(I2C Address) - SCL;
proc.iit( I2C D'tt.lt.Y );
• (I2C AddreuJ - 0:
proc.iitl I2c DELAY):
return (D) :
-

*/
*/
*/
*/
*/
/
"/
"/
./
*/
*/
*/

,

-

)

_ 12c StopO:
return result;
) I" 12c InitO .1
re~ult

I * release SCL

·1

1*

-I

ac:knowlecl<;le 1

1"-----_:_---------------------------------------------------

*1

• (I2c Address) .. SOA:
Proc.ait ( 12C DELAY I:
return (-I}: -

·1
)

else

else

60

• (I2C Address) - llOA:
proc.aJ.t{ I2C DELAY):
return (0) :
-
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/*-----------------------------------------------------------------------*/

/. !2C . dt.eByte 0
j'

'j
'j

-

/* e;rrECT: output one bYt-e to device at device .dt on I2C-lhl!l
/* R!iT'JRN: 0 successful
/*
-1 device ad,dre!l!l invalid
/*
-2 bus ereOt : 12C stut failed
/*
-3 .issin; acJcnowl;;dqe
/*
-4 bu!! ereor : I2c ilItop railed
/*
-S in it ereor : 12C not. initidired

'j
'j
'j
'j
'j

'j
'j

int I2c _titeByte (un!ligned char device .dr. un:lligned char value)
I
-

J*--------------------.------------------------------- -------------------*/
/* I2c Read,8}"CeO
j'

-

/* EFFECT: output read byte fr~ device edt on I2c-8u!l
/* RE'I\IRN: -1 device address invalid. /*
-2 bUll error: I2C Start. railed
/*
-3 .lining ac!ul.owledqe
/*
-4 bU!I error: I2C St.QP railed.
/*
-5 init. error: I2C not initiali:red.

'j
'j
'j
'j
'j
'j

'j
'j

int Ilc ReadByte( unsigned char device .dt )
I
int result;
e.ter" unsigned lnt -I2C_;\ddtess)

if ( 12C ;\ddtess •• NULL )
retutn--5:
if (devIce edt> O1l1f) tetutn(-I»)
device .dr-«" 1;
if (Iien.ttO) retutn(-2}:
if (I2C-OUtByte(device adt)} tetutn(-3);
if (I2C-OUtByte(vdueJf tetutn(-3);
i f (I2C-nop(J) teturn(-4);
tetutn <'0) :
I /- 12C__ titeByteO -/

/

If ( 12c ;\ddten _. NULL )
tetutn--5;

//////-

bre.Jc if .ddrns not v.lid -/
aliqn device addrns
-/
statt ,endinq
-/
send addre,s
-/
lIend value
-/
lItop sencUn;
-/

-- -------------------------------------------------- ----------------- .---/

/- 12c _titeSttiniO
j'

-

/- e;rre;CT: output Sltrinq to device .It device_adt on 12c-lIuli
/- RrroRN: D succ:ft,ful
/-1 device .ddre" inv.lid
/-2 bus ettOr : 12C It.tt f.iled
/-3 .ininq .eJcnQVled;e
/-4 b\l,s enOt : 12C Itop f.iled
/-5 init enot : lie not initlalill:ed

'j
'j
'j
'j
'j
'j

if (device_.dt > DxH) retutn(-I);

device .dr « .. I.
devic:e:adr++.
if ( 12c !tattO )
return 1-2} :
if ( I2c OUtByte (dev lee .dt) )
teturn (-J):
if ( ( tesult • 12c InByte{l) < D )
tetutn (:-J):
if (I2cstopO) retutn(-4);
tet\l,tn ( tesult .. OIlFF J;

/* .11qft device address
/* set bit D for read

'j
'j

/ * st.tt sendlni

'j

/ * send .ddress

'j

/ * get v.lue
/* st;lp readinq

'j

'j

'j

'j
'j

int I2c Reset ()
I
return I2C_.topO)

int 12C _tlteString (unlliqned. ell.r device .dr, un4iqned lilt lenith.
"nslined CII.; -v.luet)
extatn unsIgned illt -I2C_MdtetsJ
uns iined int I:
If ( 12C Addrets .- NULL )
retutn--!I;
If (device .dt > Dll"lO teturn(-l):
device .dr-«. I:
if (12<: SUrtO> tetutn(-2):
i f (I2C-OUt8yte(device adt»
teturn(-3J:
tor ( i;D : i< lenitll J i++ )
I
i t (I2C_OUtByte(v.lues(i))) return{-J):

/- bre.Jc if .ddtets not v.lid -/
/- aliqn device .ddrnll
-/
/ - !It.tt sendinq
-/
/* send .ddte,.
*/
/* ,end v.luet
*/

I
i f (l2C Stop 0) tet\l,rn (- 4) ;
tetutn(ii'J ;
I /- I2c__ritesuingO -/

61

/* ,top sendini

'j
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I/fl
/fl
/fl

"/
"/

COPYRIGftT (C)
1994
lng-Q Mohnen " Partner GbR

"/

RotUtr.]]

"j
"j

!I2D6B Aachen

j"

"/

I· .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••
/fl
/fl rile
: at'i,-etrl.c
/fl
/fl Venion: l.OD

/
fI/
fI/
fI/
fI/
fI/

jfl

Dete

/fl
/fl
/fl
/fl
/fl

Nodule :
Sy,telul:
x.port :

jfl

Purpose: ATG-12 Controller process anlS related function'

'*

: 11.D4.11l9!1

~
"/

Project: Mer-ll rr_eqrabber

fI/
fI/
fI/
fI/
fI/
fI/
fI/
fI/
./

jfl

/.
/.
/fI

~uthor

: Inqo I'Iohnen

p.p;
conttol • H1ol.T;

"tv I9r.!JC REG • GRAB l:I/ I9r.SK;
ch.iiInInt (£VENT); - "f:oI ~SK REG • 0;
"l:I/::::I9r.SK::::REG • liRAB_l:I/_MASKI

state. HlU,lt;D;
linecatcher-NULL:
ChanInit{Ho Catchet);

Chanlnittl.fco.. Catcher);
!inecatcher. PtocAiloc! atq LineCatcher, D. 3, UineCatcherControl.
uo_Catcher. lfrOll_Catchet);
if ( l1nec.tcher •• NULL )

'0I

{

control" 'TOP;
nate
• INIT_.tRROR:

"EN MAlIK R.tG • GAAII l:I/ ~SJC:
chaiiInInt (EVENT): - "f:oI MASK RtG • 0;
splTt.rlteTranllfer{linecounterl;
if (.f:oI R£G " VRH £II)
.vRH_EV_R.tS-. 0;
else

I
ehe

I
}

while (control !. 'TOP)

{

I

"VRL l:I/ R.tS • 0;
lineCounter++;
I
"f:oI)Q!K_RtG • GAAB_£II_~!K;

While (contcol •• RUN)
I
.,.(te3terr;);
I· replaCe in next herd"'-re cele.!lIe ·1
If (curfc..e->!lIute.re.4y_to_pcoce!ll!ll •• 0fC)

}

while (!(tHO or FRAME II r.HD or BurP'tR)I
.if (!END or BuritR)
- WriteTranifer (lineCounter .0) :
"EN ~sJC R.tG - 0;
curfr..e:>3tate.'ilubbinq • orP';
DirectCh.nOUtInt (out, lineCounterl I

{

/._- --------------.- -----------_. _. --------_._--._-_._-------- -. -----------_./

/.

L 1 !I T

0 l'

R t V I !I ION I

,t.te • RUNNING:
cucfc..e->!lItate_proce!llslnq • ON;
.fq Proce!ll!llP'u.e( cucfr. .e );
curfc..e->!lIt.te.pcoc:e331nq • orr;
cucfc. .e • curfce.e->next:
ticker. PcocTiae 0 ;

"/

/. VeC3. 4ate
!IN de!llcciption of chanqe
·1
/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -·1
I· 1.00 11.04.199~ DC fic,t
.1
/.
·1

I··············"·""··"····""""""""""·""··"""""",,,,·,,,,,,,,""""·"""""""·"···""·"""1
/"-------_. __ .. _---------_._----------------------------------------------_._" include co.aand!ll

I

'j

_inclu4e
ajnclu4e
_inclu4e
_inclu4e

ot4io.h>
ot4lib.h>
<proces,.h>
<channel.h>

_include
_include
_incllolde
_lnclu4e
_inclu4e

"afq fr . . _h"
·afq- ctrl.h"
"af'il-int.h"
• b.lie.h·
·.a12.h"

}

While ( "control •• RUN ):
I I" afq_LineC.tchec ./

}

ebe

/.-------------------------.--------------....------------------------------·1
/. 3t.cts the controller pcoces3
·1

if (3t.te •• RUNNING)
1.!lItfr...... curfr_e;
3tate • QITING;
curfr_e • cucfr. .e->next;
If (curfr..e ... la3tfr_e)
}

Proc.. it(HJU.T _IT);
3tate .. RUNNING:
ticter • PcocTiae (J ;

1"--------------------------------_·_----------------------.._-----------• local definitions

While(control •• HJU.T)

I· initia1.i3e tun3puter event input .1
ChanInTiaeF.il ( !;V!;NT, 'cc, 4. Proc:TaeO +1);
controller· Proc:Al1oc( .f'i! ControlProcess. 0, 0);
if (controller •• WLL)
ceturn (INIT tRROR);
PcocRunHi'ilh ( cOntcollec):
if (caera ctcl •• RDtOTI: E~LE)

I
3tate • HM:n;D;
Pcoc"itU1~LT D.IT);
tictec .. pcocTiae () :

'/
.4a!1ne ~LT QIT
a4efine LINE):~TCH!:R_TDe;OUT

20000
I· 2o.,s ·1
1000000
I· 1000 .3 ·1

-.define
_define
_4e fine
adefine
edefine

(·EV REG , (Itn' EV I VD £II))
(linecountec > 1.stV.UdLine)
(VRH EV I VRL l:I/ I INT £II I VD l:I/l
.splItTran,ret~ddresstrovl .. 07
·(nonalTran3ferAddres3[rovl + 4· tap) .. 0;

tHO or P'RAM!
tHO-or- 81JP'fER
GW r;V I9r.SK
,pl1tWcTteTr.n3fer (row)
WriteTunsfer(rov, tap)

I· initi.lise lIeveral re'ilisters ·1
"TR Cnu. REG • lin' IItI"I::GAATIOfC:
"TRIG INT R.tG .. orr;
.l:I/_t9:u_UG • 0;

1·----------------------------------------------------------------.------• local function prototype:!ll

,-

it (rc 1.-St./CCtSS)

I

{

I1n6Catchercontrol .. STOP:
ProcJoin (linecetcher.WLL):
Pcoc:AllocClean (linec.tcher) ;

rellote control· orr:
return(IHfT_tRROR) ;
}

rellote_control • 0fC;

}

3t.te • tNDED;

I

I /. afq_ControlProce3s ./

"/

st.tic: "014 afg ControlProc_s (Procese .p);
st.tic void .tg-Linecatchec(process .p. int ·control, Ch.nnel
Ch4innel .out);

·in,

-

rc • ax12 InltO;
if ( 1 inec.tcher !. WLL )

/"--------------------------_.----------------------------------------------,,/
/" proce33 to catch
d.t. trOll ser1.l VRAM port to p.r.llel
"/
inc~in'i!

/. VRAM 3ide.

"/

else
rellota control • orP';
return (St./CCI:SS);

/._-----------_._-----------------------------------_.._--------------------*/

/" rntart! Concrol1er if halteod

/"---------------------------_._------------------_._--------------------aodloll qlob.l variable,
fI

"/

IIt.tic
3t.tic
!lIt.tic
IIt.tic

Channel to Catcher. frOll Catcher;
lnt eontrol • 3tate .. I:NDED, ticter, r_ote control;
P'R»IE ·curfr..e • NtlLL:
Proces!ll "controller· WLL;

void af'i! Lin6Catcher (Pcocess .p, int ·control, Channel "in. Channel "out)
I
3tatic un'lqned int f13plitTrenster~ddr_1I1111oXV1lAM LINES);
3tatic un3 iqned int "noraaITransfer~ddrells[19oX VRAM LINES J;
un3igne4 int i. lin6Counter, lutv.lidLine;
-

tor (1·0; i<IQX VRAM LINES; 1++)
{

,

3tatlc Void .rg Controlprocess (Proce3s .p)

-

Process ·linecatcher:
int llneCatcherControl • RUN;
P'R»IE ·la!lltfr_e I

£.1

-

-

.. (S ~SP'tR 0 + i " (VRAM LINEDIP''f/4»;
nonalTunsferAddreuli) • (N_~!5P'I!:R_O + i " (VIWi_LlNEDI'fP'/4ll:

3plitTransfer~ddre3'li)

/._-------------------_._---------._----_.----------------------------------,,/*/
1* prOCe311 to control the over.ll data capturing

'0

*/

inc afq SurtConrroller (void)
I
if (curfr..e •• NtlLL)
return (IHIT tRROR);
el!lle
I
it «!lItllte •• HM.TtJ) II (control I. RUNl)
I
control • RUN;
Proc.. it(Z • HJU.T QIT /64);
if (l«(staU.· RUNNING) II (,tau·· WAITING)))
ratucn ( GRABBER tMClRI I
eontrol • RUN:
nturn (St./CCtSS) ;

{

lineCounter • DirectChanInlnt (in) ;
la!lltv.lidLine .. curfr..e->l.st_vr_l1ne;
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/,,-------------------------------------------------------------------------_./
/- stops control process
./

... _------------------------------------------------------------------------,,/

/
/. nport:l controller state

"/

int 8fg ltopController (void)

-

{

int at';J GetControJ lerStne (void)

-

{

if ( controller I- NVLL)
{

return (state) I

control .. Jo..LT;
if (l«curfr. .e->tI04e.tri9;er taeol.lt -- OJ
" ( curfrue->'U:te._itinq -- ON» 1
/"

Proclllllt({curfrue->_ode.tr.i9ger tiaeout)/i5.1l);
Procaait(Z"Jo..LT IIUT/I!5);
if (state !_ HALTtD)
return ( GRABBER_ERROR);
else
re~urn (:llX:CES:I) ;

.. _-------------------------------------------------------------------------,,/

/
/. report' cucrent fr4lle

11/

"/

FFlAMt" afg GetCurrentFrue (void)

-

{

reu.n:n (eurrr4lle) :

;----------------------------------------------------------------------------/
;- report'
-;

I
else

re.ote_con~rol

{
in~

at;

Ge~Re.otll!::ltne0

-

(

return(re.o~e_control)

)

;

el,e return IINIT_ERROR);

;----------------------------------------------------------------------------;
;- breaks control process and
-;

;----------------------------------------------------------------------------;
;frue, if controller
-;
se~s curren~

hal~e:d

,~op,

in~

{

int afg BreakController (void)

-

{

if (

con~roller

atg

!IetCurren~rr_e(rRAJll!-

frue)

-

if (,Ute 1- Jo..LTEDl
re~urn (INIT ERRoR) ;
-

!- NULL)

el,e

(

control - Jo..LT;
;- free all proce"es fre. ChanIn(Even~) via ~
;- replace by ,pecial 1;0 acce,s in nex~ har~re relealle
_as.{lIe~err;);

{

curfr_e _ frue;
re~urn (SUCCESS);

-;
-;

;----------------------------------------------------------------------------;
;- ,urt, tha linecatcher
-;

(lI~aUI 1- Jo..LTEDl 'roc"it(HALT BIT);
re~urn (SUCCE:II);
-

while
)

else return tINIT_ERROR):

int af9

(-

:ltartCa~cher(in~ Yr..

-

:I~anLin.)

Direc~ChanOl.l~Int{&to ca~cher.

;----------------------------------------------------------------------------;
;- r_ove control proces,
-;
int afg Re.ov.controller (void)
if

(con~roller

I- NULL)

(

control _ STOP;

_as.(IIe~err;l;

'rocJoin (con~roller,NULL) ;
controiler - NULL:
if (,tate I- ENDED)
return ( GRAEBER ERROR);
else re~urn (SUCCUS);

vru 'urtLlne);
-

l1neca~cher

int afg . . i~rorCa~cher(void)
{

;- free all procenell frc. ChanIn{Event) via TEJIR
/- repiace by speciai I/O accesll in nellt h.r~re rei_lie

-

;----------------------------------------------------------------------------;
/for
re,ult with tiaeout
-;
wal~s

-

{

re~urn (IUCCE!I!I);

-;
-;

-

int rc:
/- info. trigger ~iae h~ noch nicht ini~ialhier~!!1 -;
;- if (ChanInT"Iaeraii(&frc. Ca~cher, &rc, 4, (curfrue->info.~r~."ger tI.e
+ LINE_CATCKtR_TIMEotfT'l) __ 1)
re~urn ( TIMEOUT ERROR):
else
-; if (ChanInTaerai.l('frc. Catcher, &rc, 4,
- ('rocTaeO+ LINt_c~:n::Hl:R_TDG:otrr)1 -- 1)
re~urn ( TDI!OU'T EIUtORI;
else
-

)

else
return (INIT_EIUtORl;

63

re~urn

(rc);
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COPYlUGHT (e)

1994

,,/

*/
,,/
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JJ

RQtt:lltt".
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,,/
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"/

/
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/*
/"
1*
/*
I"
/*
/"
1 ft
If>.

*/

rile

; .fq_fr_.c

*/
*/
,,/

Version: 1.00
Date
: 11.04.1995

*j

*/
ProJect: AFG-IZ P"r_eo;r"bber

"j
"j

j*

Module :
!IY!'teas:
!aport :

*j

I"
1*

Purpose: AFG-12 True Control releted function'

"/
*/
*/

AuthQr

*/

: Ingo I'lohnen

/"

*/

/*--------------------------------------------------------------------------,,/
L I ITO

/*

r

*/

II: E V I !I ION.

/*------------._-----------------------------------------------------------_./
/. veu. deta
SN description of change
./
/"

/"

•

1.00

11.04.199!1

1M

11/

fltst

"/
./

/"
/ • • • • • • • • • • • • • • • • 11"11

11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • "".1111.11 • • • • • • • • " • • "" • • " . " • • • • • • • /

/._--------------------------------------------------------------------------• include
c~and'

'I

ainclude
einclude
ainclude
_include

<stdl0.h>
<stdlib.h>
<ptoc,",.h>
<channel.h>

_include
.include
.include
einclude
einclude

-afg fr ... h*
*afq- ct.rl.h-afg-lnt.h-.x12.h"
-_base.h-

/

fot (i·o; i<·newfrue->ysize; i+-Z)

I

int afg Initrt..e(rRAME *newftue)

I

newfnae->pic(i+l]"

-

unsigned int i;
if (newfc_e •• NULL)
tetutn (INIT ERROR);
newftue->n..e-" ·newftae*;
newfr_e->info.trigger_tiae. 0;

VRNl M,SE
+ i/2 i newft..e->xsiZ'e
+ newfrua->IIode. f ieldo_offl'et;

for (i-l;i<-n.evfrue->yshe:1+-Z)

I
newft_e->picli-ll _
VRNl M,SE
+ (1-1)/2 11 newfr_e->uin
+ newftue->aode.fieldl ofbet
.. 256 • Z049;
-

newft_e->'tete.re"dy to ptoce" .. OFr;
newft_e->sute.proeeisin.g • orr;
newfr_e->,t"te._it.ing .. OfT;
n.ewfr..e->'t"te.tesult _ SlICCESS;

I
return (SlICeE!!):

,,/

/"

/*

/._------------------------------------------------------------------------_./
/.
./

newftUe->lC,iza .. 1024;
newftue->lf!Iile • 1023;
/. two unusable heIf 11nes
newfr..e->fitst vt.. line • 0;
newfr..e->last wr.. line .. !Ill:
/. essuaini' I MB VRA:1 only
newfc..e->!IIurtline offset. • 0;
/. not used 777·/
newfcue->hnelength • 10Z4:
newftue->previou, • newftue;
newftUe->nelCt • newft..e;
newftue->pic • aalloc (newftue->lf!Iize ,. sileof (cher .,);
If (newfr..a->pic •• NULL)
teturn UNIT_ERROR);

/*-------------------------------------------------------------------------_./

/.

./

TRME· afg Createrr_e ()

I

rRAl'l!: ·newfr..a;
newfrue • (TRME .) a.lloc (I'ileot (rRME» ;
afg InitTrue (newfr..e):
retutn (newftue);

/._-------------------------------------------------------------------------"/
'I

"/

/.

int efq_Grebrraae(rRME ·fcue, cher tepeat)
'I

I
if (ft..e •• NULL)

tetutn (INIT ERROR):
ft ..e->state.teady to ptocen .. ON;
ftue->state.result ·-NOT PROCI:!UED:
ft ..e->IIode.repeet • tepeet;
tetutn (SUCCESSl ;

/._------------------------------------------------------------------------_./
/.
11/

.. _---------------------------------------------------------------------• locel definitions

,/
/11

newfrue->aode.tt..ing • SYNCHJlONOU5;
newfc..e->aode.itg pulse ,ou.rce .. INTERH;
newfc_e->aode.itg-,tact-. INTERH;
newfr..e->aode.f1eld .. ItlTER1.I,CED;
newft..e->aode.il1u.a control .. OFr;
newf t ..a->IIode. tr igget t Uleout-o;
newft..e->aode.awb settings.o;
newfr..e->ao<le.dete settings·o;
newfrue-uode.c.. setting' • axU Get.AllSetO:
newfr..e->aode. fieldO offset .. !'Cn2 rIELDD OFP'5EY;
newftue->aode.fieldl::::offset .. 1CX12:rrJ;LDl:OFP'5EY:

_

illt afg "itfotrt.. e(r~ .fr..a)

I

-

it

(f rue •• NULL)
return UNIT ERROR) :
vhile (fr..a->steu.re.ult •• NOT PROCESSED)
Ptoc..!t (lO);
tetutn (SUC:CE95) ;

/" polling every lOx64us ./

• local function prototypes
'I

/11
11

_

ao<1ul global variable.

'/

64
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/
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"'/

rile

:

.tq_q~b

/"
/"
/"
I·
/..
/.
/.
/.
/.
/.
/.
/.
/.

,/
,/
,/
,/
,/
,/
/

version: l.OD
Date
: 01.02.1995
Project: MG-12 rrueg-ubber
Module :
!lY!lt_~:

Iaport

:

Purpo~e:

I\uthor

MG-12 grabbing functions

: Ingo Mohnen

"/
"/
"/
"/
./
./
./
./
./
./
./
./
./
./

/._------------------------------------------------------------------------_./
/.
L I !I T o r
REV I !I ION !I
./
/._------------------------------------------------------------------------_./
/. veu. date
!IN description of change
./
/._- - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- -- ---- _././
/. 1.00 01.02.11195 1M !irat
/.

/"'--------------------------------------------------------------------------",/

/"'-----------------------------------------------------------------------.. local detinitions

/'"
int afq Proce!lsrrue (rFWC!O "'true)

,

'/
.define _.it. for Event
.define geleet._Event_Souree(event)

ChanInInt(EVENT);
·EV_MASK_REG - event;

I· unused options

/._--------------------------.-------------------------------------------• locill function prototypes
'/
static int IIfg !leUllaPointer( unsigned int tllP );
static int IIf(ClearEvenu ( void),

-Me CTRL REG - frue-~ode.awb lIettingll;
·TR CTRL REG • ( (·TR cnu. REG i (- (unlliqned intI INVERT DI\n,)}
I fr.ae->aOde.dllta_lIettinqsj;
-

/._-----------------------------------------------------------------------

If((fr_e->aode.cu settinqs !- all:12 GeUllSetOl
u. (lIfg_GetReaoteState 0 •• ON) l-

• aodule globlll variables

,/

/._------------------------------------------------------------------------_./
/. This function is dependend on hllrdwe.re relellSIl.
./
/. MICRON - VRN'!'s or fully c~plltible types lire IIssUiled
stlltic int afq !let!l_Pointer(unsiqned int tllp}

,

./

-

·L~MA.!lK 0 .L~-MA.!lK-l • (N til\NsrER 0
·(N-'l'RI\NSr!R-l
·LoAD MA.!lK 0-.

0;
0;

+ tap) .0;
+ tap) .0;

ollrrrrrrrr;
·L~-JICI\SK-l. OIlrrrrrrrr;
) /. IIfg_!leti'_pointer ./

./

/ • • • • • • • • • 1>1>1>1>1> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •/

/._----------------------------------------------------------------------• lncluC:3 caa.ands
,/
ainclude
'include
lIinclude
einclude

<atdio.h>
<atdlib.h:>
<channel.h:>
<process .h>

.include
.include
'include
'include
.include

-afq fru.h·afq-qrab.h-dq-int.h• be;e.h·iiIC12.h-

"'/

-

j._------------------------------------------------------------------------_.j./

/. Clears all event n.:;zuest~ except 1'!:RR-Event
static int IIfg ClearEvenu ( void)

,

-

-vRH_EV_RE!I
- 0,
-vRL EV RE!I
- d.
-vR!;RR iv RES • 0;
-W EV-REi
• d.
·tNT iV RES • 0;
J /. aig_ClearEvents

,

,/

clelirEvents O.
ProC:.llit(lO);
/'
Select Event !lource(VD EV);
weit for !veiit;
procillit<IO) •
afg clearEvent~ 0;
select Event Source (0) •
1If~

.j

,

-

-

do

!lelect !vent Source (VD EV) ;
arq Clear!venu () ;
ProC:weit(lOl;
weit for Event;
procieit(lOl;
efq ClearEvents 0;
Select Event source (01 ;
afq ClellrEvenu 0;
I -..hile (! (·sn,1'!:_REG " roy).

./
IIfg SeU. . Pointer{O};
dg-clearEvenuo;
IIfg-StartClitCher(OI;
IIfg=weitrorcatcher (I;
/. check tiaing error ./
if (.EV RI;G " VRtRR EV)
fr_e=:>state.result • TIMING_!RROR;
/·now qet the second field ./
arq clearEvents 0 ;
afq-lIItartCatcher (256) ;
afq-.llitrorCatcherO;
if (·EV REG " VRtRR EV)
fr_e:>state.re~ult • 'l'DIING_Z;RROR;
1f (fr_e-:>state.result •• NOT PROCI:UED)
fr_e->state.result • sUCCEsi;

if
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(fr_e-~od.e.repeat ._ lINGLE)
frue->state.reedy_toJrocesll _ OfT;

/ . protect qrebbed fr_e

./
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1°
I.
I"

COPYRIGHT Ie)
Inqo Mohnen ,

I"

19114
Partner Gblt

Rottstr.]]
52068 Aachen

I"
1°

/

ir {(tat < OJ

I'"

I'I·"
I·I·I·

P'il.

: ...12.c

'rQject.: MG-12 FroU.e<;Iu.bber and 1U12 HD'IV cyera
Module :

I·
I·
I·
I·
I·
I·
I·

!IY't._~:

biport

:

Purpo~e:

Author

1U12 control

function~

: Inqo Mohnen

·1
.1.1·1
.1

·1
·1
·1
·1
·1
.1
·1

ehe
ax12 lnitialhed • FAL!lE;
ret.u~n (1U12_INIT_ERROR);

·1

VeniQn : l.00
Dat.e
: 02.02.1995

)

I

"'I
"'I

ad2 aitror.L F .. lect • MX12 TRIG LINE !lELECT;
ax12=aitror.itq=tiJIe • (int) (t.ae -I line_inc):

I

rc· IZC Read!yte(MXlZ R!".M)Otn' !I!;TTING!lj;
i f (rc <-0)
--

rc • I2C .riteByte(MX12 I'I'G ,,;orrING!I.
if (rc !; !IUCCEU)
--

I

n12 initiatbed - P"ALIIE;
retutn 12C_!;RROR:

)

)

ebe «chat·) (ux12_airrot)) 111

t·

(chat)

(rc , OxCO);

aJt12 initialised. TR1JI::
tetutn {SUCCEU}:
) I· aX12_init "1

I· liIet actual Inte<;ltation tiJIe tOt tdlilqer aode in asec "1

I· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·1
I· 1.00 01.02.1995 1M fint
·1
I·
.1

st.atic int ax12 ClIlcGllinCode( chat qain )
I
1Ivi tch ( qain I

I····.....

*****•••••••*••••*•••*•••"'••••••••••••••••••••••••••••• •

····"."1

I·

case 1:
case Z:
case 4:
case 8:
case Hi:
case 3Z:
case 64:
case 128:
defaUlt.:

'I

ainclude <iltdio.h>
ainclude <st.dli.b.h>
"afq int.h"ax12.h"
"ax12 int.h" base.h"
-T2c.h"

return
return
return
teturn
tetutn
retutn
ret.utn
ret.urn
ret.Utn

swit.ch ( axlZ aittor.L F !lelect )

case K<12 TRIG LINt: IItLECT:
itq inc--(double) 1U12 LINt: INC;
bteak:
-

i f ( u12 aittor.clock tate •• MXlZ CLOCK UTE ZOMMZ )

itQ'_inc-•• Z;

-

-

-

-

1·--------------------------------------------------------------------------·1
cales qain value frca qi".n code
I.

"1

,

!ltatic int adZ CalcGllinValue( chat code J

-

int axlZ !letContinItQ'Tlae{ double dae)

ca~e 1'D(1Z GAIN 1:
ret.urn I:
case 1'D(1Z-GAIN-Z:
ret.urn Z:
ca,e IUlZ-GAIN-4:
ret.urn 4:
cu. MXlZ-GAIN-8:
return';
case MX12-GAIN-16: return 16;
case MX12=GAIN=3Z: return 3Z:
case MXIZ GAIN 64: return 64;
case MXIZ-GAIN-128: return 128;
default.: -retutn ILL&GJ.L_PARAME't'tR_ERROR;

1·------------_:_-------------------------------------------------.------• ao<:lul liIlobal variables
°1
static MXlZ II" a.12 airror:
~tIItic int .MlZ_initIalised • FALIIE:

-

I

-

double inc;
int rc;
if (!aJt1Z initialised)
I
rc • aJt1Z Init (I;
1f (rc !.-SUCCESS)
return rc:

I
I I· 1C:(12_CalcGaiftValue 0 ·1
switch ( axlZ airror.field tate)

1·-------------------------------- --- ------. ---- ----- -~---------------------"I

I

I· set inteqration tiJIe tor ttiqqer aode in asec ·1
int axlZ !IetTtiqItqTiae ( double tiae)

axlZ airror.!lync select.
• 1'D(1Z !lYNC ON:
ax12-.irror.airror select· 1'D(1Z-MIRROR OFP':
aX12-airror.aode select
• 1C:(1Z-CONTINUOl.'!I:
axlZ-airror.eaptYl
• 1: .xlZ-airror.f1eld aode
• MX12 IlmRLACED:
aXlZ-airror.f1eld-rate
.0;ax12-airtor.cloCk-tllte
.0;
aXI2-airror.qain select
• MXlZ GAIN .;
ax12-.ittor.blaci aode
• MXlZ-BUCK VM;
aXIZ-.irror.q_a-seiect • MXlZ-GAlilQ.-orF;
ax12=airror.black=seiect • MXlZ=BLACK=FINt::

rc • I2C Init ( ArG I2C MOREn, Art,; !IDA. MG !lCL):
if (rc I; SUCCES!I) -

I

-

-

ClISe IUlZ FI!;LD U't't 50HZ:
inc. (double) 1C:(12 50HZ INc::
brellk;
--

int rC_!lUCC!;U:
·10;
• J:
- 1C:(1Z_TRIG_LINE_IIELECT;

"1

I· set inteqration tiae tOt continuous aode in asec "1

I

°1
lItatic int a:l1Z CalcGllinCode( chat qain ,:
stlltic int ax12-CalCGllinvalue( chat code';

1·--------------------------------------------------------------------------"1
int .x12 Init (void)

1*----------------------------·-----------------------

,..,itch ( code)

1·---------------------------------------------------------------.-------• local tunct ion prototypes

I

--

case K<lZ TRIG FIELD SELECT:
itq 1nc-. (dQublej-K<lZ FIELD INC;
bteak;
-

I

°1

axlZ airror.itq tae
aXlZ-.irror .eaptyO
ax12=airror .L_F_select.

-

(

IUlZ GAIN 1;
IUlZ-GAIN-Z;
IUlZ-GAIN-4:
IUlZ-GAIN-8:
1U12-GAIN-16;
K<lZ-GAIN-12;
K<12-GAIN-64;
K<12-GAIN-12B;
1LL~_PARNa;TER_tRROR:

) I· K<12_CalcGainCodeo ·1

1·-----------------------------------------------------------------------• loed definitions

I

dOUble a .. 12 GetTrlqItgTiJle ( Yoid )
I
double Itq_inc;

I

1·-- -------------- -- - ------------------------------- - - ---- ---------------" include cc..and~

.include
ainclude
.includa
.include
.include

return !lUCCE!I!I:
I I· ad2_!IetTtigIt.qTiae ·1

1"--------------------------------------------------------------------------·1

1·--------------------------------------------------------------------------·1
calcs qain code yalue to qiven factor *1

·1

«chat·' (Ux12_airror)) [OJ):

I

nlZ initial bed • P'ALIJ!;:
retutn tMXIZ_INIT_ERROR):

1·----------------------------------------------------------------------.1
L I !I TOP'
R!; V I II ION !I
1·----------------------------------------------------------------------·1
I. Yen. date
!IN description of chanqe
·1
I·

II (tat)o ( ]1.0 " field inc»))

return ILL!:GAL PARME;T'ER ERROR; it (tia. )0 ( 31.0 "line inc-)lI
axl2 .irt"o[.L r :!IIe1ect • MlC12 TRIG rJELD '!:Lr;cr;
U12=drror.I"tg:tiae. (int) (tiae-/ held_inc);

if (rc /- II'OCa;U)

/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "" • • " • • • • • • • • "" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1l' • • • • • • • • •/

/'"
I·

I_ I2C .riteByte(M>:12 ITG UTTINGlII, «charfl) ('.xi2 .i[tor)) [01);
I_ I2C-.riteBytel*lZ-RDDOln' S!:'ITING'!I, «-;-har"j (Ux12 mirror» [11);
,- I2c- .titeByte(lCX12-PROCESS-:U::'ITINGS, «chu") (Ux1Z-.itror}) [2JJ ;
1- I2c:.titellytt(Ml(1()LACICLML_!I!:'l"TING!I, ((choU") (f..-iI2_Ricror» [1));

rc
rc
rc
re

°1
°1
°1
°1
°1
°1

double line inc, field inc-;
int rc:
-

clISe 1C:(12 FIELD UTE 60HZ:
inc _ (dOUble) 1C:(12 60HZ INC;
break:
-

if (!u12 initialised)
I
rc • axlZ Init():
it (rc !.-SUCCESS)
teturn rc;

it (.x12 aittor.clock rllte •• 1C:(1Z CLOCK UTE ZlJJIIHZ)
inc-·.Z:
if ((tae < 0) II (tae >. ( 21.0 '" inc)))
return ILLItGA.L_'APN4ETER_EIUlOR;

SVltch ( .x12 airror.clock rllte )

I

-

-

ax12 .irror. itq t a e . lint) (tae I inc) I
rc - - I2C .r iteBYte (1C:(12 IN tE'ITII«i!l. {(char") (uxlZ airror)) [OJ) :
if (rc !; !IUCCEU)
-

cue MlC12 CLOCK UTE ZOMHZ:
field iiic • 2-. (doubie) I'D(IZ FIELD INC;
line Inc- • Z • (double) MXlZ LINE INc;
break":
ClISe 1'D(12 CLOCk UTE 40tva:
field inc - (double) 1'D(1Z FI!;LD INc:;
line Inc. (double) 1'D(12 LIm; INc:
breai;
-

I
n12 initidised • FALSI';
retutn I2C_!;RROR;

I
return !l1JCC!;!II;

I
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j----------------------------------------------------------------------------/
<;let actual integution tiJIe for continuous .ode in .sec -/

I

t
ca,e ON : .11:12 .i[[or.9__• select .. 1CX12 G/foIIIllI\. ON; break;
c:.se OFf : .x12-.i[[or.ljIa_.-lelec:t • 1CX12-G/foMllII.-orr; break;
default : return II.l£GAL_P~_r:Rll.OR;-

double inc,tJ..e;
tnt rc;

>

rc - 12c .riteByu(MX12 PROCUS St'M'tNGS. «char-) (lax12 __ irror»
if (rc ,; 'UCCr:55)
-

if (lnll iniddiud)
I
rc: • • 11:12 Inic 0;
if (re: i.-SUCCESS)
return rc;
!lIwi~ch

( axlZ airror.field

t

return !IIlJCCEU;

!I",itc:h (value)

j-

double .11:12 GetContinItgTae( void J

-

(211;

~a set~in<;l

int axlZ

ca!lle MX12 rIE1J) RATt 60HZ:
inc· (double) 1CX12_60HZ_IHe;
break;

if (ax12 ai[[or.~.tUIIla .elect •• JIflX12 GollIMA ON)
ret\lrn- (ON) :
-elee return (orr):
I /. aXIZ_Ge~~a */

t

-

-

/. provide!ll sync
in~

void)

in~

I

settJ.n~

>

switch (value)

to JIflXIZ ./

case ON : ax12 airror.r;nc .elect • 1C(12 JYJ«: ON;breall:;
ca,e OfT : ax12-airror.sync-lIelec:t • 1C(12-SYJ«:-orr;bretlll:;
defllUit : return I~_P~R_ERROR;
>

rc. IZC .[iteByte(ICIClZ

if OulZ initialised)
t
rc • _x12 Init ();
if (rc !.- SUCCE5.lI)
return rc;

i f (rc !; sUCCEH)

>

return SUCCE";

I

/._-------------------------------------------------------------------------*/
/. reporU Sync
of 10:12 */

ca!lle ON : 4xlZ .irror.filtid .ode • JIflXIZ IN'n:RLACED; breall:;
case orr : .x12-.i[[or.fieid-.ode • JIflXIZ-NClN INTERLACED; breall:;
default : re~urn II.LEcaL_PMNu:'I'ER_ERRoR; -

-

rc • 4x12 Ini~(J;
if (rc !.-'UCCEU)
return rCl

,ettin~

rc· t:zC .ri~e8yte(MXIZ PJlOCIUS SElTING' , «char.) (UxIZ_airro[»
if (rc !; SUCCEH)
-

[Zl);

t
adZ initialised. rM.IE,
return IZC_ERROR;
>

return SUCCE!5;
>
/._------------------------------------------------------------------------_./
/. reportll rie14Mode
of MXI2 ./
,euin~

t
axlZ initialised. rM.SE:
return IZC_ERROR:

in~

t

>

return IUCCESS:

_.12 GetrieldMode( void)

-

if (a:lllZ airror.field aode .- JIflXIZ IN'n:RLACED)
return- (ON) ;
else return (orr);
I /. ax12 Ge~rialdMode */

/._-------------------------------------------------------------------------*/
of JIflXIZ "'/

/*------_:_----------------------------------------------------------------_./
/* provideos ai[[or
to JIflX12 ./

a:ll12 GetGe.in{ void)
t
int rc;

t

/. reporU actuai

~ain settin~

in~

rc • (lnt) axlZ CalcGainValue(
return (rc):
-

:

~

t

-

settin~

value)

int tc:
if (!ax12 initialised)
t
rc • axlZ InitO;
if (rc 1.-'UCCE"I
return tc:
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t

/._------------------------------------------------------------------------_./
/. provides black ievel
to IO:IZ ./
,e~tin~

int ax12 se~BlacIl:Leve1( double value)
I
int rc:
unsi~ned char help[21;
if O_xl2 initialised)
t
rc • a.12 InitO;
if (rc 1--SUCCEU)
>

help[O] • Ox40,
if «value < 0.0) I (value)o 1.0»)
re~urn ILL!:GA.L PARMIZ'I'I:R ElQ((lR:
if (value < O.ZI -

adZ SetMirror( int value)

-

in~
(char)ax12_airror.~ain_.elect)

/*--------------------------------------------------------------------------*/
/* provides ....a
to 1IOC12 -/
Se~Gaaaal in~

senin~

in~

axlZ GetSync ( voId )
if (axlZ airror.,ync .elect •• KlClZ JYJ«: ON)
re~urn - (ON) ;
-else re~urn (orr);
) /. aXIZ_Ge~'ync */

in~

>

rc • ax lZ CalcGa inCode ( ~a in ) :
if (rc ••- ILLEGIU. PMMETER ERROR)
re~urn ILLEGIU. PAAAMtTE.R iRROR;
axlZ _i[[or.~ain-'elect • rc;
rc .-IZC .ritellYte(MlUZ PROCE5.lI S&lTINGJ, «char·) (uxlZ_ai[[or)} (Zll;
if (rc !; SUCCE5.lI)
-

axlZ

-

nlZ initiaUsed • rM.5E:
return IZC_ERROR;

switch (vdue)

if OaxlZ Inltialixed)

in~

IETrINGJ, «char·) ('-x12_airrOr)(1)):

R!:N)OU'J'

-

t

~ain)

int rc;

,

-

t

/*--------------------------------------------------------------------------*/
/. provides ~ain settin~ to 1C(1Z ./

-

rc;

rc • axlZ InitO;
if (rc 1.-SUCCE5.lI)
rll!turn rCl

return (ti.ael:

t

to KlC12 ./

!lIettin~

-

if OaxlZ initialised)

int axlZ !etrieidMode( int vaiue )
I
int rc;

int axlZ snOdn ( int

- -

-

/. provides Interlaced/Non-InterlaCed

-

•• IO:IZ MIRROR ON)

ax12 'etsj'flc( int vdue )

t

/*--------------------------------------------------------------------------*/

if (ax12 airror.clock rate •• JIflXIZ CLOCK RATt ZOMHZ)

-

Ge~~a (

,elec~

/._-------------------------------------------------------------------------*/

/._-------------------------------------------------------------------------*/
/* report,
of JIflXIZ */

)

-

if (ax12 airror.alrror
return- (ON) :
else re~\Irn (OfT):
) /* axlZ_GetMi[[or */

>
return SUCCESS;

ra~e

./

~

int .x12 Geuti[[or{ void)

I

.11:12 initial bed - fM,SE;
return t2C.r:RROR;

-

• __

repons Mi[[o[ setdng or MXL2 ./

jO:

I

cue JIflXIZ FIELD RATt SOHZ:
inc. (double) JIflXIZ SOHZ IHe;
break:
--

inc 'i. Z;

/1l

rc:

t
if Oax12 inidal1sed)

I

ax12 airror.biack select· IIOClZ BLACX FINE;
rc • - I2C .riteByte (JIflXIZ PftOC'E'I-!lETrINoS, «char-) (uxlZ alrror) I {ZI I;
if (rc !; IUCCEH) re~urn IZC ERROR:
axlZ _irror.black levei • (inc) IS·ZS6*valua):
helpiil • ((unei~Md chat-' (ud2 ainor)) I]J;
rc • IZC .[iuluin~ (lIOCiZ Bt.\CKuVu. IETrIHGI. Z. belp);
If (rc I; SUCCEU)
I
ax12 ini~ialllled • rALSIi;
return IZC_ERROR;

rc _ axlZ InitO;
if (rc !.-'UCCESS)
re~urn rc:

>

lIwltcb (value)
I
case ON : axlZ airror.airror lIelect _ JIflX1Z MIRROR ON:breall::
ca,e orr : aX1Z-airror.airror-eeiect • JIflXlZ-MIRROR-orr;break:
default : re~urn ILLEcaL_PARNa:TtR_ERROR: >

rc" IZC .ri~ellyta(lC(lZ R!:N)OU'J' SETTING', (char*) (UxIZ_airror»
if (re !; 'OCCEU)
t
axlZ ini~ialiJJed • rM.!E:
re~urn t:zC_ERROR:

>

[11>;

) /.

aX12_IneTr1~ItIilTi.ae( void)

./
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I" reporU clod:: rete type ot MXIZ 11/
int ax12 CietClocJr:R4te( void)

ax12 .irrot".l>hc:k !lIeleet • MX12 !UoCIC COARS.E;
t"C • -12C .ri te!~'t; (KXlZ PRQCEU- B!:TTINGlII. «chu.) (ux12 .iHor») 1211 ;
it (rc !; lIIUCCtU) return 12C ERROR:
-

.x12 .iHor.black level. <intl (25S"VlllueJ J
helpll) • «un!!li;ned chu*) (uxlZ .iHor» (3);
rc. I2c .ritencinq(MX12 eUoCKLtVEL U'I"I'INGS, Z. help);
it (re: I : lIIUCCtlllll)
(

ax12 initialhed • rA1.!III;;
return I2C_ERROR;

-

{

ax12 initi81ised • fALlIII:;
return IMXIZ_IMIT_ERROR1;

it (uiZ .inor.clock ute _. JlC(lZ CLOCK RAn 40MHZ)
return- (CR 4DMHZ); elille return (CR ZOMta);

-

-

-

I
return {SUCCElIIlII};

return (int)ad2 airror.clocJc rate;
I III • .,lZ_CietCloctR..te "I
-

) 1* ax12_,eUIUet "I

;._-------------------------------------------------------------------------*/
/" repQrts the 'oIhQle JIOC12 !ettln';!! II! II sin;le int *1

1* incre.ent! ;lIin, it PQuible ·1

I·-------------------------~------------------------------------------------·1

int ax12 IncGllin ( VQid )

-

{

int ... 12 CietAlUet( VQid )
(
return. (int·) ( ...x12_.itror») I

int rc_O :
it (lu12 initililised)

-

(

1*--------------------------------------------------------------------------·1
I· reporu actuill blllck level !ettin; ot JIOC12 .1

1·-------- -- -- --------------------- ------ --------------------------- - -- -~-- - *1
I. provide' new JIOC12 !ettin; it neccessllry *1

double ax12 CietBlIIckLevel ( void)

int _.12 SetAlUet ( int settin; )

(

{

-

double rc;
it (a.12 airror.black select .- JIOC12 BLACK fINE)

I

-

-

--

rc - «(doubieJax12_airrQr.blllck_levelJ • (O.Z 12SS.0J:

(

I
return (rc);

!witch ( a.12 airror.;lIin !eiect )

1*- - - --- -- -------------------- - --- ---- -- - ----------------------~----- ------- *1
1* provide. aode !ettin; to JIOC12 *1

-

it( «(chllr*)
{

(nettln;»

I

,=

-

{

-

int rc;
it Ila.lZ initililised)

-

(

it(({chllr*j
{

rc: ....12 InitO;
it erc ,_- !IUCCEU)
return rc:

JIOC12 laIN 2; brellt:
JIOC12-GAIN-4; brellk;
JIOC12-GAIN-B; brellk;
JIOCl2-laIN-115; brellk;
JIOCl2-laIN-JZ; break;
JIOCl2-GAIN-154; brellk;
JIOClZ:GAU(12B; brellk;

rc - IZC WriteByte(MlClZ 'ROCE" !lETTINGS, «(chu·) (U.lZ_aitror») IZ/);
it (rc:
!IUCCESS)
-

[OJ I" {(char*) (.... lZ _irror}) (01)

((chu*) (u.lZ airrQr) 1 101 - «chu*) (nettin;) (01;
rc ,. I2c_writeByte(JIOC12_ITG_3ETTIr«i!l, «char*) (...x12 __ irror») (011;

int ax12 letMode( int villue)

-

c:ue JIOC12 laIN 1:
•• 12 airror.;lIin select Clise JIOClZ-GAIN-2:
•• 1Z-airror.;lIin-selec:t clI!le JIOCl2-laIN-4:
••1Z-airror.;lIin-selec:t.
cII!le JIOClZ-laIN-B:
a.12-.irror.;lIin-!lelect.
CII!le JIOCl2-laIN-115: ••12-.irror.;lIin-!lelect.
ClISe JIOCl2-laIN-32: a.U-.irror.;lIin-select CII!e JIOCl2-GAUrI54: ...12:airror.;ain:select.
CII!e JIOCl2-GAIN-lZB:
detllult: - retutn IL1.EGo\L_PAJlAMtTtR_ERR<::t;

it 0 •• 12 initialised)
(

-

(

it (settin; ••• (int·) (u.. lZ_.irror»))
return !IUCCE!I!I;

1* GetBlllckLevel *1

(

I

-

int rc-O :

rc ••• 12 Init();
it (rc 1.-SUCCE!l')
return rc;

(

else

I

rc ....12 Initl);
it (rc !.-,uccr;n)
return rCI

('settin;» (11 !- «chu-) (ux12 .irror»

-

I
return !IUCCE!I!I;
I I· .x12_InCGollin ·1

Il]l

«char*, (ux12 airror» (l] - ({chu*) (nettin;» (l];
rc I- I2C_writeByte (JIOCIZ_REAIXlUT_'ETtING!I, ({char*) (ux12_.irrQr»

... 12 initialised. fAUE:
return IZC_ERROR;

(1J) ;

I ---------------------------------------~-~------ ---- - -- --------------- ------1
it PQssible -I

1* decre.ent.!I ;lIin,

int ax12 Dec:Gdin( void)

-

{

swItch {velue,

int rc-O :

(

clISe CottrROL JIIODE
clISe TRIGGER-MODE
clISe Cotn'INVOuS MODr;
detault:
-

: axlZ airror.aode select. • JIOC12 COItTROL; brellt;
: a.12-airror.aode-select • JIOC12-TRIGGER; breat:
: a .. lZ-alcror.aode-select • JIOC12-CotrrINUOUS; break;
retuen ILLEGAI._'~R_!:RR.OR;

it (!axIZ InltlaIi,ted)
(

rc· IZC WriteByte{MlC12 Jt£AtIOQT !IETtINGS, ({cher*) {ux12_airrQr)) (1)):
it (rc 1; SUCCESS)
(

I
switch ( axI2 airror.;ain select)
{

axI2 initiaUsed • rusr.:
retutn IZC_ERROR;

-

rc • •x12 InitO J
it Irc !.-,uccr;u)
return rc;

I

-

-

~se MlCIZ GAIN 1:
;
caille JIOClZ-GAIN-2:
•• 12 .1rrQr.;lIin !elact ..
ca.e JIOCIZ-laIN-4:
.x12:.irror.!1l1in:select.
clISe )o(12-laIN-B:
ax12 airror.\J_in ,elect ca!le JIOCl2-laIN-16: •• 12-airror.;ain-!lelect ..
c,ue JIOCIZ-laIN-J2: •• 12:alrroc.;lIin:iIIelect.
cilse JIOCl2-laIN-154: .x12 airror.;lIin !lelect •
cue JIOCIZ-laIN-12B: .x12-airror.;lIin-lielect _
detault: -retutn ILLEGAI.:'MN4E'TER_EAAOR;

I
return 'OCCES!I;

) 1* aX12_,etMode *1
1---------------------------------------------------------------------------*1
1* cePQrtlil aode !ettin; ot JIOClZ *1

JIOCIZ laIN 1; breek:
JIOCIZ:GAIN:2; brellk;
JIOC12 laIN 4; break:
JIOC12-laIN-B: brellk:
JIOCIZ:laIN:Ui; brallk:
JIOC12 laIN J2; break:
JIOCl2-laIN-154; break:
--

I
rc· I2C .rlteB~e(1IOC12 'ROCE!lS !ItTTING!I, ({chllr*) (Ux12_airroc»
it (rc !; SUCCl;33)
-

clISe
case
case
clISe

JIOC 12 CONTROL
JIOC12-TRIGGER
JIOC12-CONTINlJOIJ!II
JIOC12:UNUS.EO

:
:
:
:

return
return
return
return

CottrROL JIlOOE;
TRIGGER-MODE;
CotrrINtJOuS JIIOD!:;
UNUSEO_MOOi;

I

) 1* •• 12_CietMode *1

(2]);

(

ax12 initie1ised • fUSE;
return I2C_ERROR:

I
return SUCCESS;
I 1* •• 12_DeCGdin

*1

/----------------------------------------------------- ----------------------*1
1* reports Held rllte type ot )0(12 *1
int a.12 Ciet.rieldRate( void)
{

-

if (•• 12 airror.field rate •• JIOC12 fIELD RATE SOHZ)
return- (FR SOta); else return ('fR 60HZ);
I 1* •• 12_CietFieldRate *1
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/*--------------------------------------------------------------------------*/

/*--------------------------------------------------------------------------*/

,

,

/* inr_entlll integution d.e for u:i!il!iler .-ode, if ponible */
int _:11:12 IncTriqICgTiae( void)

int ax12 IneContinItqTae( void}

-

-

int rc-O ;

intrc-O;

,

,

i f t1ax12 initialised)

-

-

if (rc: l.-SOCCESS)

el!lle

-

return
if «axl2 drror.itg d.e ... 31) '"
(ax12:.irror .L.":seleet •• MXIZ_TRIG_LINE_SELtcTl)

ILL~L_PAA.Na:'I'l;R_ERROR;

,

u12 inidalbed - rALSE;
recutn I2C_ERROR;
I
recurn SUCCESS;
I /. axi2_InccondnIc~Tiae( void) ./

ILL~_PAA.Na:'I'I;R_ERROR;

rc _ I2C WriceByte(MX12 ITG SE'ITINGS, «chu·) U.ax12_airror»
if (rc !; SUCCESS)
--

,

[Oll;

/._------------------------------------------------------------------------_./
/. decr_ents
d.ae in concinuous aode, if possible ./
inte~ration

ax12 inicidised - ';\LSE;
retutn I2C_ERROR;
I
return SUCCE!lS;
) /. aX12_IncTri~ItqTiae{ voId) ./

inc ax12

,

/._------------------------------------------------------------------------_./
/. decreaenU black level, if possible ./

,

inc ax12 DecBlackLevel( void I

-

incrc-O;

-DecContinIt~Ti.ae{ void)

,

,

if (!ax12 initidbed)

-

rc - ax12 Inic();
if (rc !--SUCCESS)
recurn rc;

void)

if (ax12 airror,black level)o 0) u
ax12 altror.black level--;
else -

,

-

rc - axI2 InhO:
if (rc 1--SUCCESS)
recurn rc;

I

,

rc • I2C_WriuB'lt.e (MX12_ITG_SE'ITINGS, «chu·) U.ax12_.alrrOr») [OJ);

,
,

if (axl2 alrror.ic~ tiae )0 1)
ax12 aTrror.ic~ tIae --;
else -

,

- ti.ae
--

airror,lt~

-

•• 1)

return SUCCESS;
) /. ax12_DeCConcinICqTiae( void) ./

if (ax12 airror,L , !!elect .- MX12 TRIG fIELD SELECT)

-

(

,
,
,
,

ax12 inlciaUsed - ,ALSE;
recutn I2C_ERROR;

-

-

-

/._------------------------------------------------------------------------_./

ax12 alrroroic~ tae - 31;
aXI2:airroroL_,:selecc - MX12_TRIG_LINE_SELECT:

/. inreaenu black level. if possIble ./

,

int ax12 IncBlackLevel ( voId)

el!le
ax12_airrorolt~_u.ae --I

,
,

-ax12 alrror.bleck level - 2!1!1:
.axI2:airror.black:seleec - MX12_BIACK_FINE.

else
ax 12_a irror .black_leve 1--.

else
recurn ILLISGAL_PMAMETER_ERROR.;

rc - I2C ariteByte(MX12 BlACkLtvEL SrrTINGS. {(chu·) (lax12 airror}) [31l'
rc 1- UC ariceByte(MX12 PROCEU SE'ITINGS. (char·) (lax12 aTrror» [2J}:
if (rc 1-- SlJeCESS)
-

,

ax12 iniciaUsed - FJ.LsE;
return I2C_ERROR.'
I
recurn !IUCCESS.

incrc-O;

,

ehle
recurn ILLEGAI._PAA.Na:'I'I;R_ERROR:

rc. I2c WriteByte{MX12 I'm SrrTINGS. «chu·, U.ax12_airror»
if (rc 1= SUCCESS)
--

-

-

if (ax12 airror,black selecc .- MX12 BlACK COARSE)

if (rc I- SUCCESS)

if (ax12

,-

(ax12_airror.black_level I- !I2»)

i f (ax12 airror.black level -- 52)

if (ax12 airror.ic~ ciae )0 0)
ax12 aTrror,ic~ c'Iae --I
elsa recurn ILLEG'.L_PAA.Na:'I'I;R_ERROR:

if (Iax12 inltiaUaed)

,

-

rc - ax12 InlcO;
if (rc !--SUCCESS)
return rc;

inc rc-O ;

,

ax12 inidaUsed - rALSE;
recutn I2C_ERROR;

return SlJeCESS.
I /. ax12_IncBIackLevel ./

Inc rc-O;

tri~~er

-

ebe
recurn ILLISGAL_PMAMETER_ERROR;

if (Iax12 in ida Used)

,

/._------------------------------------------------------------------------_./
/. decr_enu inte9ucion ci.ae for
aode, if poalllibie ./

,

ax12 airror.biack ievel - !I2;
ax12:airror.black:selecc - MX12_BU.CK_COARSE;

rc - I2c WriteByte{MX12 BlACkLtvEL !IrrTINGI. ({char·) (lax12 airror) (3)} ;
rc ,- I2C wriceByte{MX12 PROCE!18 SmINGI. ((char·) (lax12 aTrror)} [2J);
i f (rc !--SUCCESS)
-

-

rc: .. I2c .riteByte(MX12 ITG SrrTINGS, «chu·) U.ax12_airror)) IOJ);
if (rc ~; SUCCESS)
--

ax12 airror.ic~ d.ae - 1;
ax12:airror.L_r:selecc - MX12_TRIG_rIELD_SELECT;

DecTri~It'tTiae(

,
,

if (.-x12 aiHor.itg d.e < 20)
ax12 .THor.itg t1ae ++;

,

inc ax12

,

rc .. axI2 Inic 0 ;

if (axl2 airror.itg tiae < 31)
ax12 .Trror.it!il tIae ++;
ehe -

I
else
return

if «ax12 airror,black ievel -- 2!1!1) "
(ax12:airror.biack:selecc -- MX12_BlACk_fINE))

if 0.-x12 initialised)

rc: .. ax12 InitO;
if (rc: !--SUCCESS)

,

if (ax12 airror.black level < 2!1!1)
axl2 aTrror,black level ++;
el!le -

/* iner_ent!ll inte\ilution tiae for continuous aode, if pO!l!lible */

if (!ax12 initialised)

(0]);

-

rc - ax12 InicO.
if (rc !--SUCCESS)

ax12 inlelalise<! - n.!.SE:
recutn I2C_ERROR;
I
recurn SUCCESS.
I /. ax12_IncTri~ItqTiae( void) ./
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;'" iap soft_ttl 22-0\1-94 .0
;'" lap soft_te 18-11-94 lIlo/hoka
.tlnder

/

"'/
"';
'define IN'I'E;RLACr.O
.define rKlH_IN'I'E;IU.ACr.O

I2C H

'define )2(::H
.det ina TIMING ERROR
'deUne NOT_i'ROctSSED
t~def

int
int
int
int
int

,truct

(

I2c Init( unsiqned tnt "'address. unsigned. int .da. unsigned int scI I.
I2c-.riteByte( un,iqned char device adr. unsiqned ch,u value);
I2c-.titt:string( unsiqned char device adr. unl!llqned int lengtb,
unsiqned char ·valueS) ;
I2C ReadByte( unsiqned chu device adt I;
I2C:Reset< void);
-

fe_e info
-

/. PtocTiae at .aaent of ttig;et

int
tti'il'iler tiJae:
I rRME_INFO:
-

typede! ,truct

"/

fr_e_,tate

(

'endif I'" _I2C_H ./

/ ••••• "' ••••• "' ••••••••••••••••• "''''.'''••••••••••••••''''''

char ready to process;
choU
proce:lliinq;
char
'3ubbinq;
char
_itinll;
chllr
result;

"' ••"'1111"''''·''''''''''''''''''·1

.ifndef
Msr; H
'define =MSE:H=
'define
'define
'define
'def ine
.def ine
.define
.define
.define

PD:EL
R£AL
ON
orr
SOCCESS
TIll]!;
rALSE
rotU;V!;1I.

ple.'e grab to this pattern
conttoller h procCl!ssin; thi, ftae
linecatcher ,uetet data colll!l::tion
WIIlitin; fot tri;gee
tl!lsult of gt4bbing peoce!l!l

"/
"/
"/

"/
"/

, rRAKt_STkTl:;

un' igned ch'r
double

typedef sttuct
{

1

o

cl'l.t
ch.t
chat
ch.t
chat
chat
int
int
int
int
int
int

o

1

o
fot(;;)

.endif /'" _USE_H_ "'/

o

' ' "'''''''.''''''

/"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' "'''''''''''''

''

'''''''''

/

.Undef
MG CRTL H
'define =MG:CTRI.:H=
'define
'def ine
'define
.define
.def in.
.defin.
.define
'define
'define
.def ine
'define

/'"
/.
/.
/.
/.

RUN
HJU.T
STOP
ENDED
R1JNNING
HJU.TEO
QITING
INIT ERROR
GRUBER ERROR
TIMEOvr- u.RNING
TIMEOU'():RROR

- .fg - Bode

tiaing.
tepeat.
itg pube ,OUtCtl;

~~:~:;.tt;

ill..... conttol;
t.ti~get tiaeout;
.'IIb settings;

data settings:
c_ setting"
fieldO offset:
field1:offset:

/'" SYNCHRONOU5 Ot ASYNCHRONOUS
/'" SINGLE oe COH"'I'ImJOUS
/. E:xTERN oe INTERN
I' EXTERN Ot INTERN
/. INTERLACED / NON INTERUoCED
/'OHotorr
/" a.xia..... tiae to _it fot • trigger
/. sean a!ltiaatoe control
/. invert data oe not
/. Mlt12 ,ettin;s fot this picture
/" nuab.r of ~ytes fiut half line fil!tldO
/. nuaber of ~ytes last h.lf line field 1

"/
"/
"/
"/
"/

"/
"/
"/

"/
"/

"/
"/

1
0
-1
typedef ,ttuct

-1

(

1
0
2
-J
-10
-20
-JO

MG

'nae;
·cc...nd;
ownec;

dr_:
st.te;
info;
Bode;
xsue;
ysue:
pic:

MOOE

int-

'de f intl RDIOTE ENULE
'define RDtO'l"E:OUlUlLE

int afg Init (chat).
int af;- iltattConttollet (void) ;
int af;-StopConttollet(void):
int af;-eteakConttollet(voidl ;
1nt af; -~oveConttollet(void) •
int af;-GetConttolletiltate (void) ;
rRAME' 'fg GetCuttentrtae(void);
int .If; setcurrenert_e(rRAME');
int a fg:GetR8ote:lt.te (void) ;

-ftae

chat
chat
int
int
rRAME STATE
rIW'lE-INFO

'"'

uns igned chat ••
int
flut vtu1lne:
int
last vtllaline;
int
stattline ofhet;
int
lineltlngth:
sttuct ftae
sttuct -fe.ae

/. eventueU ubetflussig '1

'ptaVlous;
'next;

/.
/.
/.
/.
/.
/.
/.
/"

I"
/.
/.
/"

I"
/.

nae of frae ./
calculate this pictute with cc..and ••••/
0: not allocated, 1: dta, allocated "/
pictute in dr_ ./
data of ttae "/
info about ft_e ./
how to ;n~ ./
.!lize of pattetn ./
~he of patteen .1
line table of pattetn "/
fiut line to gn~ this fuae
./
last hne allowed foe this ftMe
"/
!ltatt offset in fint VRAIt line
"/
nuabet of bytes pee line
"/

/. peeviou!l ch.1n elellent
./
/. next chain eleaent. if NULL: .top IJt.bbin; ./

) rRAKE; -

/

'det ine SYNCHRONOUS!
.clef ine ASYNCIiRONOUI
'clef1ne INTERN
.cle fine EXTERN
'clef1ne 'INGLE
.clef in. Cotn'UfOOUS
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"

.itndef
MG GAAa Ii
.cleflne =AE'C(GAAa:H=
'ifnclef
AE'G CR'l't H
'include
-·MG:ciiL.H"
'enclif

"

/

·················"'' '····1

1024
OxllOO
Ox200000

'define
.define
'define
.define
'define
.define
'define
'define
.deflne
.def ine
'define
'define

ORM MS£
VRAIt-MSE
L<».O- IQSK 0
L<».O-IQSIC-l
N TJtANSnR 0
N-TRMsrER-l
S-TRMSrtR-O
S-'nlANSrtR-l
IZC REG
R.ESO REG
REG US!.
JU;(USE

«(uns1qned
«unsi;ned
«(unsigned
(unsi;ned
«unsigned
«unSligned
«unSi i;ned
((unsi;ned
«(unsiqned
«(unsigned
{(unSligned

'def ine
.define
'deflne
.define
'define
.define
'define

orr IQSK REG
orr- f;II RiG
orr-TR.IG INT REG
orr-TRIG-OUT-REG
orr-TIl
REG
orr-niTE RiG
orr)all_cTRI._REG

.define
'define
'define
.define
.define
.define

orr INT RES
orr-VD RES
orr- VRH RES
orr-\IIU,-RES
orr-"rJu:M JU;S
orr:OVR_Ris

.def ine
.define
'clefine
adefintl
.define
.define
.define

r:v IQSIC REG
r:v-REG TRIG INT REG
TRIG-OUT-Rr.G
TR ci'ru. REo
!'liTE RiG
Mn_cm_REG

(REG USE
(Rr.G-MSC
(REG-eASE
(Rr.G-MSr;
(Rr.G-MSr;
(Rr.G-MSE
(REG::::MSE

+
+
+
+
+
+

INT fN RES
itts
RES
VJU,-r:v-RES
VRtRR tv REs
(MI._Ris -

(REI MSE
(RES-USE
(RES-USE
(RES-UIE
(RES-USC
(REI:USE

+ orr IN'!' RES)
+ orr-vo iES)
+ orr-VRii RES)
+ orr-VRL-RES)
+ orr-"IRERR RES)
+ or(OVR_RESI

'define
'I:lefine
'define
'define
.de fine
'define

«unSli~ned

char
char
int
int
1nt
1nt.
int
int
int.
int
int
int

"')
"')
.)
.)
.)
.)
.)

'J
.)
.)
"')
"')

(OxIlOOOOOOO»
(OxIlOIOOOOO) >
(OdOAOOOOOI)
(OdOBOOOClO))
(0x90COOOOO»)
(OxIlOOOOOOO»
(OxIOEOOOOO»
(0x90rOOOOO)
(O.COOOOOOO)
<OxOOOOOOCOl)
(O.EOOOOOOO)
(OdOOOOCllO»

cnu.

VD

tv

VRH tV

orr IQSK REG)
orr-!:V RiG)
orr-TkIG INT REG)
orr-TkIG-OVT-REG)
orr-nt cm REG)
orr-snTE RiG>
+ or(Mn_cTlu._Rr.G)

/. REnT OVT REGISTER: RESO REG
.define RES OuT LINKO
ollOi
'define REI-OVT-LINlCI
Ox02
.deflna RES- OVT- LINlC2
Ox04
'define REI:ovr:LINlCJ
OxOI
/. sTATE Rr.GIS~R
adefine rIrO DlPTY
'define rDV ade'lnl!t OV'tRR
'deflne IN'M'RIG

: STATE REG
OxOlOx02
Ox04
OxO&

tv

.tq:

/

"

/. EVEN'!' ~slC REGIS~R~
.clef ine IN'!' tV
'define VD
.define vAA f;II
'define VJU,-f;II
.deflne VRtiR CV
'defIne TEIUl._i-..

rRAME. afg Cuaterrue{void);
int at; Gtabrtaae(rRAHE ·ft_e, chat tepe.t):
int af;::::_.itfotrtae(rRAME ·tu.e).

int. af; St.ttCatchet(lnt vr_ St.ttLlnel:
int.
_dtrotCatcher (void) .-

/
.ifndef MG rRM H
'clefine :MG::::rRM:H

"' '

'define IO.X VRAIt LINES
'define VRNi LItreDITr
'define VRAIt=U~t

/. EVEN'!' REGI5TER
'define IN'!' r:v
.clefine VD tv
'clefine vAA r:v
.dehne VJU,-tv
.de fine VRtRR r:v
.deflne TERR_iv

--

/. Mn COHTROL REGUTER~
'cleflne S1'O
'clef ine STI
.clefine sn
'clefine ~ ENABLE
'clef ine MEAJI-I024
'define MEAN-S12
.clefi-ne MEAN-2Sfi
'clefine MEAN-121
.clefine Mf.AN-fi4
'cletine Mf.AN:J2

/.

-

·1
·1
·1
·1

-

./

"/

I· _ ./

/.
/.
/.
/.

./
11. ./
R ./
R ./
R ./

/.
/.
//.
I.

./
IV_
IV_
IV_
IV_
IV_
R/_

//.
/.
/.
/.
/.

R
R
R
R
R
R

: CV REG

OiOl
OX02
Ox04
Ox08
OxlO
Ox20

/.
/.
/.
/.

/.
./
/. _ ./
./
I·

r:v to..SIC Rr.G
oio 1 - /.
OX02
Ox04
OxOIL
OxlO
Ox20

I· _ ./

./
./
./
./
./
./

"/
./
./
./
./
./
./

, . . CTRI. REG ./
OXOI
-I' IV_
Ox02
/. IV_
Ox04
/. IV_
OxOI
/. IV_
OxOO
OxOl
Ox02
OxOJ
Ox04
OxOS

./
./
./
./
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/* TRIGGER Com1l.0L REGHITER: TR cnu. REG "/
adefine TRCNTLD
DxOI /.-Rl. */
.define TRCNTLI

Ox02

adefine
adefine
_define
• define

OX04
Oda
OxlO
OxZO

TRCNTL2
INVERT DATA
TRIGO TRIGl

/*
/*
/*
/*
/*

R/. */
R/. */
R/. */
R */
R */

lM axl2 DecGtlin( void ),
1M axlZ-IncTtigItgTiae( Yoid );
in~ axlZ-DecTriqItQTiae( void);
in~ all12-lnCContinltgTiae{ void);
lnt aJl12-oeCContinltgTiae{ void l;
tnt all12-1ncBlac1l:Level ( void l:
int all12:DecBlac1l:Level ( void) •

/* for patched bonds only */

) MlC12_U:T:
'd~f in~

M1C12 ITG SETI'INGS
'd~fin~ M1C12-RlADouT !!E'l"l'INGI
.def in~ MlC12-'ROCEU-'tTTINGI
'd~fine MlC12:8l.ACKLML_ItTTINGI
'defin~ MlC12 fIELD IIC
'define MlC12::::LINt_II«:

;* Inteqution triqqer :_ non inverted input */
;* event on t.llin9 e4ge or inte9cetlon tri" */
.define

EXT_IrnE~TION

Ox20
Ox21
Ox22
Ox48

(24.81
(0.8)

I· aillisec ·1
I· alUbec ./

Ox04
/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • " • • fl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • /

/* inteqratlon ttl"qer :- inverted input
*/
;* event on tell in; edge of intell'ution triO' ./
.d~tine

htndet

I· only for Rev.2.1 ·1
I· inteO'ration trigogoer :- intern.1 triO'O'er
I· event on fa11ingo edgoe of extern.1 input
'defin~ txT_TRIGGER
o.:O!!
:I'tNC OUT TRIGGER

'd~fin~ 'ROC(OUT:TRIGGER

1'RGAA,""

/. not .ccording MlC12 a.nu.l
'd~f in~ JllX12 CLOCK 1tAn; 20KHZ
'd~fin~ JllX12-CLOCK-ItAn;-40KHZ

OxOO I· triO'O'er O\ltP\lt :- td99~r Inp\lt
./
Ox02 I· trigoO'~r O\ltP\lt :- Int~rn.1 trigoO'er O\ltP\lt ../

I· IrtrElUOJ. TRIGGr:R REGUT'ER: TRIG IPn' REG ./
'define EHT)rnt:GItATEON_ACTtvE OXDI -

/····

I" avail.b1e ,t.nd.rd yes.
'd~t in~ IVGA 640x4001l256
'd~fine !lVaa.-64014S01256
'd~tin~ fVGA.-S00x600x256
'd~tin~ :lVGA-10241"16h2S6
'defin~ fVGA.)2801l1024x2S6

./
1
0

;·.. · ···················1

lfdef ine M1C12 NON I~Rl.ACtD
'def in~ M1C12)NTiRLACED

Ox01-

a.cIef ine MlC12 COH'nlOL
'define MlC12-TRIGGER
~deflne MlC12-l.W:lED
adefine I'CH2::::COftl"IN\.IOUS

/. defin~s to Init 12C b\l' on AFG ·1
'def Ine MG !lDA
Ox80000000
'define MG-lIICL
Ox40000000
'define AFG- I2C ADDRE!l!l
«unslgoned int .) OxCOOOOOOO}
'define AFG):II:fRCI'I_ADDREU
Ox!!"1

/
.Undefax12 h
'define =ax12)=

'define
.def ine
.def ine
'detine

Com1l.0L MODE
TRIGGER-MODI:
COftl"INUOulll MODI:
UlflnED_MODi

MlC12 50HZ IIC
'define MlC12::::60HZ::::IIC
'detine
.def ine
,de tine
,def ine

D.9

ILLr;GA.L PM1oM£T'ER ERROR
MlC12 INIT ERROR I2C INIT iRROR
12C::::ERRoi

-1
-2
-3
-4

Int all12 Inlt( void):
int all12-!letGaln ( int go.in ).
Int .x l2-GetGa in ( void ).
int aX12-!let~.( int v.l\le ) I
int axl2-Get~.( void):
int aX12-lIIetJlllirrod int v.1ue );
tnt axl2-GetJlllinor( void).
int aIl12-:let:lync( int velue );
int aIl12-Get:lync( void I.
int aIl12-lIIetMocle( int value ):
int aIl12-GetMode( void);
int all12-:letrieldJllode( int value):
int .1l12-GetrieldMod~( void).
int ax12-GetrieldRate( void) I
int ax12-GetClocJr:Rate( void )1
int ax12-lIIet8lacJr:Leve1 ( double value) I
dO\lb1e aii'12 GetBlacll:Level ( VOid) I
int all12 !letTri9ItgTiae( double tiae)1
dO\lb1e aX12 GetTrigoItO'Tiae ( vOid) I
int ax12 GetAll!let( void );
int ax12-lIIetAll!let( int xettlng};
int ax12::::IncGein( void);
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a.cIefine MlC12 !l'l'MC orr
'define Ml(12)'l'MC:ON

/. let def.ult tart aode _ JIt'
returns one of the cMifinltd 9rapblc errors;

aocl~

)I

"/
int ElIitGuphics ( void I;

'defin. MlC12 GUIQ. orr
'define MlCI2::::GUIQ.:ON

/. tunlfer d.ta witb xs1:le .nd ysil~ to PC screen be91nntngo at
lett upper corner
returnl one of the derin~d 9upbic errou;

'define MlC12 8LA.CJC Vi\R
'detin~ MlC12::::8UCI(fIX

"/
int TunsterPicture( int :uill•• int ysille, uuigoned ch.r "d.ta ) I

MlC12 GAIN 1
MICl2-GAIN-2
MlCl2-GAIN-4
MlCl2-GAIN-8
MlCl2-GAIN-I6
'detin~ MX12-GAIN-32
'd~fin~ MX12-GAIN-64
'detlne M1C12:GAIN::::128

1.D

on~

'defin~ MlH2 MIRROR ON
'define MlC12:MIRROR:orr

'define
'define
'detlne
'define
.deUne

'define CR 40MtlZ
adetine CR)OMtlZ

of th~ d~t1Ded ves. guphic aocles on PC
of the d~fined goraphic errou:

initi.ll1~ on~

ret\lrns

int InitGuphia ( int

'define MlC12 8LAC'J( run:
a.cIefin. Ml(12)II"ACI(COUU:

388
0

.def ine FR 50HZ
'define FR::::60HZ

'd~fine

/.

0
-1
-2
-]
-4

"/

/

'd~f ine M1C12 FIELDO orFSET
'define M1C12::::FIELD(orTSET

gouphic aQdes .1
0110100
0110101
0110103
0110105
011010"1

I. ~uphlc ~rrou "I
'define GR 01'
.def in~ GRiPHIC NO'!' IN:lTJ.LLED
.define ARG OUT-or RAMiE
.def ine MODE NOT A~ILA.IlU:
'define TRMifER:ERROR

.def Ine M1C12 FIELD 1tAn; 60HZ
lfdefin~ M1C12::::FIELD::::ItAn;:!!OHZ

I" OUTPut TREGGl:R REGE!l1'tR: TREG OUT REG ./

'd~fine oUt_T'R:~tR_ACTtvE

/

t.fg ·1

.ifndef
lcIefine =TRGItAPH:::"=

'define JllX12 FIELDO !lELECT
'define JllX12)'IEL[)1)I:LECT

./
./

.,

/

I· Lap soft"re 11-11-94 hoJr:

'define JllX12 TRIG FIELD !!ELECT
'define JllX12:TRIG:LINt)'ELECT

/. Inte9ration tri9ger :_ internal triO'ver
./
/. event on hilin9 edO'e of inteO'retion triO' ./
'define IHT_IrfTEGItATlON
Ox01

.d~tin~

axl2 Int h

.det ine =.xlZ:in<:)=

txT_INV_Ittn;GItATIotI DxDD

Ox1C
Ox1D
Ox11:
Ox1!'
Ox03
OxO"l
Ox08
ollor

/. return a.lIiallll count of pixel in horl.tontel dlreet.lol\ of PC screen
on error return 11 one of the defined gor.phic ~rron;

"/
int GetMIIXX ( void );

/. returD a.lIulIII count of pillel In vertical direction of PC ,creen
on error return is one of the det1ned ~raphic enon;
"/
int GetMllllY( void) I

/ .. goloba1 ax12 data, oniy aoclity in nop aoclue ! I ./
typedef struct ax12 data

,

-

-

unsigned int itO' tiae
unsiO'ned int apt yO
:
unsigned int L_r_select:

5.
2:
1;

/. write only ./
/. write only ./
/ .. wtlte only ../

unsigoned
unsiO'ned
unsiO'ned
unsiO'ned
unsiO'ned
unsiO'ned
unsiO'ned

1:
I:
2:
1:
1.
1.
1;

/.
/.
/.
/.
/.
/.
/.

int
int
int
int
int
int
int

lynC select:
ainor select:
.ocIe select:
aptYl
:
field .ode:
field-rate:
clocII::rate:

write only ./
write only ./
wtite only ../
write only ../
write only, intetle.ceocI/non
read only ../
read only ../

\lnsigoned int g.in select:
5.
unsi9ned int bleCII: aOde:
I.
unsi9ned int guaa-select: I:
unsigoned int blacJr:::::select: I:

/. write only ../
/. write only ./
/. write only ./
/ .. writ~ only ./

!I;

/ .. writa only "I

uns19ned int bl.cJr:_level:

I" set st.rt of tellt winclow in vertIcal count of JlilIels of PC screen
returns one ot the dertned goraJlhic errors;
"/
int 'etTopOtTellt ( int. yoftset ) I

lntetl~ced

·1

I···········..··············..···················· ··

/
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Bijlage 8: De source-flies van de implementatie-Iaag.
/- Or •• in.e
{el 199!l -/
/- MIaec, ",-uric- Iloe'llen -/
.includ.
.include
• inclllde
.incillde
"ncillde
'include
.lnclude
'include
hnclude
.include
.includ.
'include
• include
.include
.include

<.tdlib.h>
<stdio.h>
oath.h>
<iocntrl.h>
<proce".h>
oilc.h>
<ctype.h>
<tl,.,e.h>
<ltrin;.h>
·tr;r.ph.h·
·.t; fru.h·
• b.se.h·
w.f; cttl.h·
·ef;-int.h·
·exl2.h·

.include
.inciude
einciude
.incillde
.incillde
'incillde
'include

• iZc.h·
·.x12 Int.h·
·;nph.h·
·s.ve.h·
"window.h·
·filter.h·
·;r_•• in.h·

int Helplvo'cfJ
I
printt(·. l.ek level
printfl"I-nte;r.tion ttae
pcintfl·G-.in
printt(·c-;....
printt(·' help
pr intt (·Z461 rec:htsonder
return(O) ;

cc ... 12 !I'!tBllcltLell'ei (u.b/2!l6J;
co:: I-I2c iciteByte (MlC.12 I'J"G UTTIHGS.ax.l>
co:: ... 12 setGeln (.... 9) -;

strinqIDT··o·;
do (
b-i-q-O;
do I
q ..... y- •••• ·1D;
key-TRUE;

(!trinqID]) I
clse 'B': b-Z;if(ax.b<Z!l!lj ••. b++ ;break:
clse tb': b-l;U/ax,b>D) ••. b-- :breall::
cu. 'I': l-Z:ifi••• i<ZO) ... i++ ;brealr:;
cu. '.1.'; i-l;if(n.bO) ••• i-- ;bnalr;
else 'G': 9-2; if {I •. 'i!<128) ••. 9-.Z:br•• lt:
elle ''iI': 9-1; if (••. ;>1) a ... 9/-2;1Ir.llI::
clse 'f":

• lndow ed;e, Iv.,. II
A- .nt.l telt,trllgela
X-ali. vind~ .u v
.. inor
z-ra,t.r.n Cdlk pntn)
OU~ linll:,bov.n

rc·InitGnphic, ( !IVGA 640.410.2!)15 );
rc.Lo.d!lettin9' (Ull'. &i'&'.&r .&T. &K) ;
IU.XX·Get.MeXX()-I;
"'xr.Get.Me.YO-l;
...xlI·IZII
It.l.p.d.O. 1.1;
o ..·c·DI
q .... xY-.x •• ·lOI
Inltllndows t... xx.... xY.ql;
rc·setTopOf'l'e.t (q) ;
rc....lt.l.ut tiT);
rc·rilterAuen(2~~);
rc·rllterrr.. e(&T.2~5) •
Inlt(P.DIO'rE ENAaI.E);
pictureO•• '9 Crelt.rn.e();
ef9_htCurrentrr_e (pictureO) ;
.t9 'urtConttoUerO;
rc ••• 12_1ni t O;
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'U

i.<;l·,~n:;
.~itch

cise
elle
clse
c.!Ie
e.'.
c.se
c.se
c.,e
c.,e
ca,e
calle
case
case
c.se
c.se
c.,e
ca,e
ca,e
cas.
ca,.
c.,e
ca,e
c.se
case
c.,e
c.,e
c.,e
c.,e
ca,e
c.se
c.se
c.,.
c.,e
c.se

r liter
T-reh,hocr
H-bto;ru

I eve \n·) J
l.-otId \n·)J
V-alue \n");
\n·):
• unt..
D ebll9 \n·11
..-/ • • • t.p\n·)l

O-.Ode

int a.lnl .oid )
I
rRN« "pictureD:
flItxl2set ex:
Twinset I. / .. Yi~indow
.,
s. /. s.fewiftdow
.,
r. /. rllterwindow ./
D. /. d.buV
./
K; /. kunor
./
TftU.t T;
int rc.ia;.k.'l;
lnt b. I,;;
/ .. bi.ck, inte9ut!on, 9ein ./
int c.a.o:
/. V. . . . . . irror, .ocr.
./
int lI:.q.l.p.d;
/. Itursor. q. lotld, punten. debu9 .,
extern int ... XX .... xY.... xs:
char strin;(10);
clocll: t tl.tZ;
double tJ;

ef"

U·cloeItO;
it (1t!.01
(rc·...nd Kur(U.k) ;11:-0. I
if Ip)
rc.Handi• • {&r .&T);
it (d)
rc.Kendil-D(&D. &K) ;
it (.x.fl-·O·I
rc.Keftdle-r(&r .&T. pictllr.D->pie ••x.t} :
it (rc·--I)
rc.poUkeyO •
tZ·cloeIl:O;
if (ax.f•• 4111.x. f-.~D II.x. f ••55 Ilax.f-·!I151
ITr.n,f.rPictllrell.X. I. Y.pietllreO->pic:)I
pr int."en (I.X ••• Y) ; I
tJ- ((dollble) t2- (double) til/ (dollble)CLOCU
stC;
priftttl·tiee:\t\n".t3);
) While (rc·.-1).
·,trin; • rc;
ltey-1'7I.UE •
l'oodlile ((·strin91.'q·)" ("suift;l- 'Q') ;
rc·s.fesettin;s ( u •• &1. &s. &r. IT, ''''I;
r.litGnphlc, 0;
retllrn(D) ;
I ,. adnO ./

J

-

'a': ._!I;rc... 12 !IetMlrror(a):brelll::
'C':
'c': C-lc; rc...12 SetG4_. (el :break:
'0': •• 12 'etMode(CONTINUQUS NODE) :printf 16tot hier 1DD\n-); beelll:;
'0': ax12:,etMode(CONTROL_NCiiE
) :prlntl(·tot hier lDl\n·) ;brealt:

'A': 1t ,1.Y<q-ID)
'.': it Cax • .,.1)

'V':

ax.a.KiIltld1e A(.x
ax.e·KiIltl<l1e- .. (ax

XX
XX

XYj ;bre.lI:;
xY) ; bre.lI:;

-

'.': ax.Y·lax.Y;breell:;
'H':
'h': ax.h.!ax.h:bre.lt;
'p':

'p':
'D':
'd':
'.':
'v':
'f':
'F':
"':
's':
'L':
'I':
'T':
't':

'X':

/

f1

/

/. rilter.c
(c) liI9!) ./
/ .. Adieec:....uric. lie-.en .,
.iftclude
.lnclude
.1nclude
.include
linclude

<ndio.hJo
docntr1.h>
<ltd1ib.h>
"9r'ph.h·
·;r__.in.h-

p·lp;bre.lt;
d·:d;bre.lI::
rc·...ndle .(& •• &s,&r);brealt;
ax.t.KIlndle n:():breall:;
rc·...ndle s (pictureQ->pic. U) ;bre.lt:
1·I1;itU)rc.Handle L(pictureD->pic.&I);b,e.lt.
rc·...ndle T(&TI ;bre.lI:;

extern int
,s;
extern int
XX;
e.tern lnt "'xY;
int lut (2!l6J;
int rilterAssen(int ;n'l)
(

print., ("'XX-U+Q.O ,KeXX-U.O .Z~!).Vu'll;
printlijn ("'XX- n.o. 0 .... XX-I].U.O .vu'll:
printiijn ("'XX-1J+Q. Z~~."'XX-I].ll,Z~!).;r.1);
return (0) ;

-

'x'; rc-KIlndie X(&I.&s.&r.&X);bre.lt:
'Z';
'li': rc.KIlndle 2(&r.pictureD->pic);bre.lI:;
'J':
'}': rc.pta lIiauhtorIO,ZOj;bre.lI:;
',': Help II 'ibn.lI:;
'Z': c.,e '4': c.,. '6': c.,e '1': c.se '0':
'1': c.s. 'J'; c.,. '~': c.se 'I': c.se '.':
II:-,tr in; (0 I :bre.lI:;
def.uit : lI:e:rFAI.U;
iJ;·'IllUE:

I

SefeSettin9' (u•• &•• &s. &r. &T. &Kj :
·strin9·' ';
IWhile(II:e'lI;
itOl t ~Vl (
printf(·8:\D.lf\\ I:\da, G:\dll' ...... b/2.~6.ax.L.x.;);
pcintf(·G.ua.:\d Mirror:\d ·.C,I):
pr1ntf(·w:U.\d h:\eI v:\eI i.;:\d • •••X, •• Y,.x.h •••. V.iJ9);
printf( .. tlp: U td 'd.\n· ••x.r.l.plll
rc-pollll:e'll) ;
it (rc•• -l)
it (llI:e'll
do I

rc-poilitey 0 ;
it(b··ll rc "xlZ 'et81lcll:l.evel (••• b/Z56J ;el,e
i.tlb·-Zj rc ... lZ-!let81lcll:l.evel(.x.b/Z~6);
itli·-I) rct-IZC iritellyte(MlC.12 ITG !I!nlNG' •••. i);elle
If (i •• Z) rc I.IZC- .riteli't.e (MlC.1Z- ITG- s!1TINGs •••• 11;
if 19··11 rc .. 112 !IetGeinl.x.;I'ielse
if (9••2) rc ..xlZ-!IetGein(.1(.9)'
it (i_"l&ll)
(al" Gr.brr_e(pictuuO.IINGI.E);
.'~-"itlorru.e(pictureo);I
It (".'11
rC-;llue(", .•• X.'l.q-QI;
it (ex.tI)
ltc·tlhto(&K.q-Ql;
rc.pr inti' (D.q-2~6-Q.0 .q-Q•• x.tI·2~~I;
fc.ptinu, (O.q-Q
•I.X,q-O••x .h·2~~1 ; )

int riitecrr..e(TfiUet '"T. int ;r.'l)
I
~nt i.
pr inti i 1n (...xx-I] .~. 2!1~-T-Hop.",~-1].10.Z~~-T- ~t~P. ;n'l) ;
pr int Ii in ("'XX-l].~.2!1~-T->bot."'XX·I].10.Z~~- 'I'->bot. 9n'l) ,
printU}n (...XX-l] ••• H!I-T->top....XX-U.1 • Z~~-T->bot.9n'l) ;
tor{I·D;i<T->i:i++) {
o:i;tSetPlxel ("'XX-1J.!),Z~!)- (T->bot.i·: (T->top-':->bot)/T->i») ."r.:lI;
GUltPixei '.~XX-1J.6.2!)!)-(T->boUi· ( :!'->top-T->botl/T->i» .quy) : I
return(OI:
int ...lteLut ITf U'et ·T)
I
utern int lilt Inal;
itlt i;
itlt J:
/ •••ntel pilell in 1 interv.1 .,
J. (T->t~P-T->botl/T->1.

tor (i·D; i<2~6: i++) (
1f(i< T->bot) lut(1I.0.
ehe
if (l>·T-Hopl lutHI.Z!)!):
ellle
lwtl i I. ((1-T->bot) /J) "J+T->botJ
I
returntD) I
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int Hllndle T(TUUet eTI

I

int te,/.:
chat key:
lnt done:
done-OJ

'01
key-qetlr:ey 0 :

rc-rUterkliun (ZSSl ;
rc-rllterrr. .e(T,aj I
,Iwitctl(ll:ey) I
c.~e '2': if (T->top-T->s>T->boti T->top·-T->s:bnaln
ca.e '8': if (T->top+T->s<-ZSS)
T->top_T_>iII:bnall::
calle '0': if (T->bot-T->s>-DI
T->bot--T->,:brealn
ca!1I 'S': if IT->bot+T->s<T->top) T->bot_T_>iII:bruIU
Ca!A t.,: !fIT->!
>1)
T_>l__ ;brull::
cue '+': U(T->l
<ZSS)
T_>l++;br••k:
calle 'I': HIT->lI
>1)
T_>,/_Z;br••k;
ca3e ' . ' : it (T->lI
<*1Il1)
T->s-·Z;br•• Il::
ca3e ',': pdntt(etop: 28. bot: 0 s. tnt_rval: - +, ,tap: I -'n-Ilbr••t:
defnlt: done-I:)
printfC-top:'d. bot:\d, 1:'<2, l:'d·,T->top.T->bot.T->s.T->l);
for (1-0; i<T->l: i++)
pdntf Ie.
T->bot+l· (T->top-T->botI/T->l );
printf(-.\n-):
re"FIIturr. .e(T,ZSS) ;
l\oltill.(jdon.) ;
I'e.......Il:.t,ut(T) ;
[.tu[n([e) ;

,

int Vrll:ntCntri (int i.Int j ,Int ... Int YI,iat t.ualllqned dl..r "d.t.)

I
intll:.I:

)

fo[(i·j: I<j'*'i"; 1++)
fo[(Il:·i;Il:<I+u;Il:++)
iff (d.t.111[1l:) < t ) · · (d.t.I1J1Il:+lI > tl)

r.turn(O) :

,

int l.utFIIte[(TwIn!et -F. TfiII.t "'T, un,Iqned eh.[ -"d.t.)

.be
iff (d.t.lIllll:l < t) •• (d.t.I1+1I11l:) > t) I

I
Int 1.
,- teller In • riehtinq v.n filt.[ window -,
j,
,- teller in 1riehtinq v.n tllter window -,
J;
'''' •• nt.I pix.b in ••n inte[v.1
-,
ext.[n Int IutIZSll);
Int [e;
J .. (T->top-T->bot) 'T->i+l:
for (j.'->y: j<r->1+'->Y: j++) (
fo[ (1 ..r->x: i<r->x+F->X: i++)
du.rj] [Il .. htld.t.li! lill;
[e..pollll:eyO:
if([et·-ll
[.tu[n.lre) ;

int Klndi. D(TwIn!et "'D. Twin!.t "'C)

,

I '''' C be.,it hoell:punt v.n d.bupindow

[etll[n(D) ;

int 'n![.,hoId1(TwInl.t .... Tfll••t -T. \lall1.... ehu "d.u)
(
,- .uppen 111 KellY dehtlftl)
'"
lnt 1.).
,- t.ller ill •• y [Iebt1nv .,.a fllt.r windCN .,
t,
yw, .. s:
t"T->top;
"s"T->i;
Y'''J:,;
fo[ (j "F->y: j<F->y+f'->Y-yw; j+-yl)
for (i-,->.. ; i<r->.+I'->X-u; I_.s)
if«d.t.IHlI) < tl ... (clat.Ij)(1+u),. til
Vrll:ntCntrI (1. j ... s.yw. t.d.t.);

.h.

int Llltrllt.rZ(Twin'et "',. Tfll!et "'T. un,iqned eh.[ "d.t.)

if«d.t.lillI) < tl •• (clat.Ij'*'i")(i) ,. t))
V[ll:ntCntrl (1. j. n. yw. t. d.u) :
eb.
1fUd.t.llIl1l < tl •• (clauli'*'i"I(1+xIl) ,. t))
V[ll:ntCntrl (i. j ••,.yw.t.claU);

I
Int 1.
j.
J;

,- telle[ In • riehtinq v.n rilte[ wlndow -,
,- teller In y riehtlnq v.n tllte[ window -,
,- •• nt.I pixeh in e.n. inte[v.I
""

eltern int IlIt(ZSIl]:
int re;
int VI'll:ntCntI'Z (int i.Int j,Int xlI.Iat yw.Int t,uftSIqned eh.r "d.U)

I

J .. (T->top-T->bot) 'T->i+I;
fo[(j-F->y;j<'->Y+F->Y:j++)(
fo[(i·F->.; i<F->.+'->X;I++)
if (lilt Id.t. (j] r i 1II"ht Id.t. (j I (i+Il JJ
d.t.li! 111 .. Z5S;
I'e-po llll:ey 0 •
1f(re:..-})
retu[n(re) ;

intll:.I:
Int .,b;
int .s.b"

J
ntll[n(O);
Int Ih.rpen(Twin'et "'F, Tfil!lt "'T. IInsiqned eh.[ "d.t.)

I '''' 'kt behuip v.n eontou[ -,
int i,

'''' tel leI' in .. dehtinq v.n filte[ window -,
j.
'''' telle[ in y dehtin; v.n fiIte[ wIndow -,
b.
'''' bordeI' (.ht.nd tot window)
""
q[v.l: '''' 9[11 v.he
""
Int lin.UOZ40J;

b-l;
T-T.

for (j"'->y+b: j<F->y+,->Y-b; j++) (
for (i·F->.+b; i<F->x+F->X-b; 1++J I
q[vl1·
-l"'d.t.(j-l]!il
-I"'d.t.rj Ill-lJ+S"d.t.[j ] [il-l"'d.ulj
-I"'d.t.(j+l] Ii)
1f(qrv.I<O) qrv.l-O:el,e
if(q[v.1>ZSSJqrv.I"ZSSI
d.t.lj-I) III .. line(l]:
line!i).q[v.l:

73

JI1+lI

re-pollll:ey() ;
if(re!·-I)
r.tu[n(re): I
[etu[ftIOJ;

,

int Klndi. '(Twin!et .r. Tfils.t "'T)
I
lnt J:.y,J:I,yw;
J:,.T->I:
YI"J:,;
fo[ (Y-'->Y' y<'->y+f'->Y;y+-ysJ
fo[ (x..,- >X'X<'->K+r->x; X_XII)
G[!.tr!X.l{K,y.ZSS) ;
[etu[n.{O):

printf I"'Cu[,o[, .111 hoell:punten DebuqvIerll:.nt eopler.nl (j'n) j\n"'):
.... j.:
U«
·j·) II (•••• J.» I
D-> C->.. :
D->y-C->y;
D->X"C->X;
D->Y.C->Y;
D->s·C->s: I
p[int.,Ie[ll:.nt (D->.. ,D->y,D->X.O->Y,ZSS) :
printf(-):
fo[ (1.0->.+1: I<D->.+D->X: 1++)
prlntf("'Ud"'. 11 I
printf(-\n-) :
fo[ (j-O->y+I: j<D->y+D->Y; j++)1
prlntf(-Ud-.j);
for (i·O->.. +1; I<O->.+D->x; 1++)
printf (-'4d- ,GrGetPixe1 Ii. j .pill);
pdntf(-.\n-);

b·l;
t·T->top;
fo[ (j ..r->y+b: j<r->y+f'->Y-b; j++) {
fo[ (I"F->K+b; i<r->x-b+F->K; 1++) I
q[vl1..
-l"d.t.!i-l) 111
-I-d.t.(j 111-l)+""'d.t.'i 1111-I-d.UIj
·l-clat.(j+lIl1l
if (q[v.I<D )q[v.I..D I
if (q[v.1>ZSS)q[v.I.ZSS;
G[!etPixeI(1,j,q[v.ll;

)'/
for (y-F->y:y<.F->y+F->Y.y++) (
Gr!.t,ixel (F->X.y-l.ZSSj :
fO[( .... F->x: ..<·r->.+F->X;x++)
d.t. [11 r.. J"G[Getpixel (x.y.pIJ:);

'd-.

""
'''' D bev.t d.buq vI.[Il:.nt in pil.Iqrootte ""
Int .;
int l.j;
unliqned eh.[ ph:

int Contou[(Twin!et -r, TflU.t .T, \lnlllqned ehu ·"d.t.)
{ Int l.j,b,q[v.l.[e.t.

int KIndle Z(Twin!et "'r. unsiqned eh.[ "d.u)
I '" MI.ll:t-de [OO1Ite[punten dill:ll:eI' i.,. p[inten '"
int x.y,
pb;
/'
fo[ (y-r->y;y<·r->y+F->Y:1++) (
G[I.tPixeI (F->X.y-l.Z)S) ;
fo[ (x..r->x;J:<"F->K+F->X:.++J I
piJ:"G[GetPiJ:el (x.y.pil):
if (pi.....ZSS) Id.t.[yllx)·Z)):
G[!.tpixel (•• y, OJ:)
else
1f (pix ....ZS41Id.t.[111J:I.ZS4.
d.t·[1+IIIJ:I"ZS4.
d.t. [y+IIIJ:+II"ZS4:
d.t.[y]IJ:+lI"ZSoI;
G[IetPixe1 (•• y. 0) : I

.1I_bll"Z;
fo[ (b"j ;b<J ..,,;b"bll)
fo[( ... i;.<i+..s;."b,)
1f{(d.t.jbll.1 < t) ..- (d.t.lbll."II) > t»)
fo[ (i-b: I<b+bs; 1++)
fo[(Il:".;Il:<.+."Il:++) (
if«d.t.[IIIIl:I < t) .- (d.t.(1IlIl:+l1 > til
G[!etPiJ:.I(Il:.I.ZSS):
else
if «d.U[I)fll:] < t) (d.t.U+1I1Il:) ,. tl)
Gr'etPi-..IIIl:.I.ZSS)I)
.lse
if«d.u[bll.j < t) •• (d.t.lb+b.)(.) > t»)
for (I..b; I<b+bll; 1++)
for (1l:-.;Il:<. . ."Il:++1(
1f{{d.u(1J{1l:1 < t) -- (det.[l1 11l:+1I > til
Gr'etPlJ:eI(Il:.I.ZSS)1
else
if«d.t.U)IIl:) < t) -- Iclau(1+lIlll:) > t))
G['etPlx.l(ll:.I.ZSSI; I
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int Thre!lhold,2 (TWin set -r. Tt iUet -T, un!ll ioned. char "dau)
/- sUppen in x en 'I richtin~;Jl
-/
int Li,
/- telier in x.y dchtinq van filter window -/

'0 ,

int Rondoa2(TWin!er
it «C<-t) u (O<-t» L-.;elle
it«c> t)u(O<-t»L-b:el:le
it/(e> tju.(O> tIIL-c •• he
it«(c<-t)U(O> tjlL-c:

l

"

y s,X!I;

it {Rd!
ir(Ibo.)

else

tif(Fll-ZIIL!-bji--;1
(it(R!-OIILl_bjj++;)
{it(Rl·.IIL1-blj--:

(i·T~>X; i<r->x+r->X-xsi

t)

••

it (j<Ayb-vu.n;·.Ol (

i+-x,l (

it (dau [j I (i+n) - (i\nJ !<_t)
t-l;
else

(dataril ti+n) > tll

Vrk"ntCntr2 (i. j .XiII. ys. t,data) ;
e1:lle

H{(4ata(jJ(iJ < t) _. (datalj+ys) iiI >
Vrll:ntCntr2 (i. j,XS,j'!I. r,data) ;

e-l;) )
t.))

I

R,. (4+R,+L) \4;
/- nieu_ richtinq -/
/- GrllletPilIei(i,j,255);
hoeilpunt A
-/
it (R••O) (C-data [j+l) Ii+l]; O·datll (j ] (i+1j: I elu
i t (R••H) IC.dna [j-llli+11 ;O_detalj_I] (i ];) e1!le
i t (R-·.) IC·data (j-l11i-l1 ;O·datalj I [i-I];) else
it (R--t) I C·data (1+11 {i-I] ;O·d.ta [j+11 Ii ]1 ,
)wtli Ie(! (Axb•• i,u.yb__ j"R··N)" Ie) ;

elsa
H{(decari!li) < t) •• Idatalj+ysJ(i+x.sl > tl)
Vrll:ntCntr2 0, j, Xiii ,j'!I. t,data) I

int VrllntCntrJ(int i. int j, int XS, int j."!I, int t,un.iqned char --dat.1

I (

(

return

0/

for (i-j ;l<j+y!ll; 1++)
for (lr:-i;k<i+lI!II;Ir:++) I
GrllletPixei (Ir:, 1, 100) ;
it «d.t. [i] [Ir:] < t) •• (data (ll (il+I] > til
Gr!letPixel (Ir:, i, 255) ;
else
1t(dat.[llllr:l < t) .- (d.ta(l+ll[k] > tl)
GrllletPh:eI(Ir:, l,ZSS);

int T'hre,holdJ(T'IoIinSet -f, TfilSet -T, \Inlliqned char --data)
(
/- st.ppen in x en 'I richt.inq)
./
int i.j.
/- teller in x.y richtinq Y.n filter window -/

"

j."!I.xs;
t.T->top;
•• -T->i;
j."!I-IlS;
for <i-f->y; i<f->y+f->Y-j."!I; j+~l
for (i-f->x: i<F->x+f'->X- •• ; i .... ) (
Gr!letPixeI (1, j.ISOl;
it «d.ta[j] til < tJ -- (dateljl li+lI.s] > tll
VrilntCntrJ (i. j.llI. j."!I, t, daul:
else
it((detaljllil < t) •• {detalj+-pllil > tll
Vrlr:ntCntrJ (L j. XI ,j."!I, t,dtIt.) ;
else
it«dat.[j][i] < tJ •• (datalj+yslli+xs] > tl)
VrilntCntrJ (i, j, XI, j."!I, t,data) ;

int TnvelAroundZ I int x, int y.un,iqned ch.r ""date, int t, int X" int ysl
lint. Ayb,AlIb,C,O.
e,b.c,L,
N,O,2.,.,II.,

Lj,e,!:;

a--l:b-oJc-I;
N-O ;.·I,t-Z.OooJ;
Ayb-y;
AlIb-x:
wtli Ie «d.ta [Ayb]IAlIb] >t) U (AlIb>x-xs)) {
AlIb--;
if (daeslAybl [Axb]<-t) (
i·AlIb.
j-Ayb;
C.datell-l] [1+1];
O·data[j-l] [i ];
R,-N;
e-O;
!:_O;

I
rc-po1111ey() ;
return (rcl •
int Randoa(T'IoIin!let -f, TfiUet -T, unsi;ned char Hdata)

(0);

int il,l;
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/- .tappen in a en 'I richtinq

for (y-f->Y;y<-f->y+f'->Y;y++) t
data!yl (f->x]-O;
dlta (yl tf->x+f->X]-O;I
for (x·f->x;x<·f->x+f->X;x++) (
datalf->yl (x]·o;
data [f->y+f->YI [xl·o:)
t-T->top:
1l!ll·T->i:
j."!I.XlI'
for (Y.f->y:y<f->y+f->Y;y-t-ys)
for (x.f->x;x<f->x+f'->x;lI+-X!II) (
it (d.ta(y] [xl>t)
TraYelAroundZ (x,y,d.t., t,X!I,j."!I) •

Ib%l (if (R!-Nl IL!-b) i++; I

eIIie

tQr ()-F->,: 1<T->y+T->Y-j'!I; j"'~)

H({data[jl [i] <

int t,rc,
ys,:IIS,
x,y;

it (L!-c) t

t-T->top.
xJI-T->i;
ys_x,;

tor

"T, TUner -T, IoInsi9ned char ··data)

(

(

int Tr.velAround (int
lint Ayb,Axb,C,D,
a,b,c,L,
N,O,t,_,R,
Lj,e,E;

II,

int t, rc,
j."!I,xs,
x,y;

int y,un.i;ned char "data, int t, int Xli, int j."!I)

a--I;b-O:c·I;
H-O; .. I ;2·2 ;OooJ;
A}Ib .. y;
AlIb-lI;
wtlile I (data [Ayb] [AlIb]H) ,,(AlIb>x-lll) I {
AlIb--:
i t {data [A:;il] (AlIb] <-t) I
i-AlIb;
j-Ayb;
C-d.c..lj-I] [i+1l;
D-d.ta[j-I] [i ];
II.·N;

e·O;
E·O;

'0GrllletP!xeI
(
(1, j ,255) ;
if I (C<·t)" (D<-t» L·.;e1!le
it{(C> t)U,D<_t»L·b;e1!le
it«(C> t)U(D> t»L-c;eIse
it ((C<·t) U CD> t) I L·c;
it {Ll-cl I
it (1I.<.IIIl.>Z) (if (R,!·NI [Ll·b) i++: I
else
(if(lI.l·IIIL!·b)i--:1
it
liftll.!-OIIL!·b)j++;)
el!le
I it{1I.1·.IILI·b) j--;
it (j<Ayb-yUU;.-OII
it (d.ta [j] [ (1+x,) - (itx,' )<·t)
!:-1:
else
e·l: II
I
R,-(4+R,+L) \4;
/- nieu_ richtin; -/
/"Grllletpillel (i,j,O I; "/
/- hoelr:punt A
-/
it (R··O) {C_dat.[j+llli+lj;O·deta[j lli+11 J ehe
it (II... ·H) {C·dn.[j-l] [i+l];O-d.t..[j-Illi J I else
it (R....' (C·d.tI(j-l] [i-l];O-d.ta[j ]li-l1 I else
it (R"Zl {C-d.t. Ij+l] (i-I] ;O·dat. [j+l] [i I I
lwtlile (I (Axb-·i"Ayb"juR--Nj" le) :

0/

for (y-f->y:y<-f->y+f'->Y:y++) I
data [y] [f->xI·O:
d.ta [y] [f->x+f'->X)·O: I
for (x"'f->x;x<-f->x+f'->X;1I'++11
deta [f->y] [xl-O;
d.U [f->y+F->Y) C1l']-O;)
t·T-:>top;
IlS·T-:>i;
j."!I"'XI;
far (y-r->y;y<f->y+f->Y;y+-yI)
for (1I'''f->.;x<f->x+f->X;x''u) (
/.
GrSetpixeI (.,y.ZSS); -/
it (d.ta[y] t.]H)
Tr4velAround (.,y,dat4,t,x.,ye) :
I
rc·pollkeyO:
return (rc):

int printlijn(int Ir:)
(

.witch(il) t
ce!lle '0':
c.!IIe 'I':
C.!IIe '2':
c.'e 'J':
celie '4':
c.lIe 'S':
calle '6':
c.lIe '''':
cne 'e':
c.se '9':
default:

(R>.'

l (
return (0);

/- .tappen in :II en 'I richtinq

print.f(-C: Geen Filter
print.f(-I: lI.ond~ Contour.
print.f(-Z: Ih.rpaninq.
printf(-J; Contour.
prlntf(-4: Tr.shold par 11jn londer Gr!letPillal.
printf("S: Tre.hold par Iijn.
printf("6: Tre.hold par iijn .et 'vierk.ntjeil'.
printf(-": Multi Tusholdlng .bY LlJ1' area'..
prlntf("e: Multi Tre,holdinq .bv LlJ1' line'.
printf{·9: lI.ond~ Caunto\lr londer GrSetp!xe!
printf 1·l'hatever is wronq, find it:\n");

\n-);brealr:.
\n·);brealr:;
\n·);breail:
\n-};brealr:;
\n-);brealr:;
\n-I:breelr:;
\n·):brealr:;
\n"l;brealr:;
\n") ;breelr:;
\n-j;breail,

(

return(lr:i:
int Kllndle
(

-

fI(

(void)

int c. /- teller v.n tilteu -/
af; /- Aant.l filter'
-/

.'.'9';

.o(
printf("lIelil filter' (','·lij.tj \n-};
c-;etiley 0 ;
it « '0 '<-e)" (c<-ef) (
c"'printlijn (c).
return (c) : I
else
if(c··',,)
for (c·'O';c<·.';c++)
printlijst Ic);
else(
print' (·Geen varandering van het filterl\n");
return (c); J
IwtlHe(1/ ;

Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbeschenning.

Bijlagen

int HlInd.le f'(T'WinSet

"'Y.

in't ptinthoell:en (int; lI, in't y.11'1t X, int 't, int guy)
tint I; 1-';

TfiUet "'T, Ull.!llqned. chat "data, int k)

( /. Voet iiat tiltee van u kellze lIit ./
int rc:

printlijn (x.y, x+l.y,graYI
pc intli)" (x,y, Il,y+!,gray)
printlijn (X-l. Y,X. r,geay)
pe in~lijn (X, Y-l,X, Y,geay)

printUjn (k) ;
!lIwttch It) I

case '0': l:C-O;
ea!e

clue
case
case
case
case
cllse
cllse
clue

'I': l:c.Rond~
'2': rc-Shatpen

break;

re~urn

while(X->a<1) IC->a++;
tor (i-X->a; i<X->a+IC->X; i .... lD) I
rc_GeGe~Piael(i.K_>y,ph)

(l);

(f',T,dataj:bceak;

(P',T,data) ;break;
(P' .T, data) ;break;
tc_'I'tIresholdl(Y,T,dataj ;break;
tc-'I'tIreshold2 If' .T, data) ;break;
rc-'I'tIre!llholdJ If' ,T,data) ;break;
tc_Lu'tP'iltet (P' ,T,data) ;break;
'S': cC'_Lu'tP'ilter2(P',T,data) ;bee.lI:;
0'_: cc.Rond~2
(P' ,T,data); beeall:;

'J':
'4':
'5':
'6':
'''':

rc-Contouc

Int printa,sen(in~ a. int b)
, int I; /. linJr:er Jr:ant Jr:an 5 rijn
1·0;
print., (I. b.a. b. 255) ;
print., (1. 0, 1.b.255) ;
return (0) ;

0-. rich~baat U

int printvierJr:an~(int It.in~ y,int X,int Y.int gray)
! int L);

"""""."".""""

"

"""""".""."""

"."

""

/. Greph.c
(c) 1995 ./
/. "dUlec, ...urice BI~en "/
Undude
ainclude
ainclude
ainclude
.include
ainclude
ainclude
ainclud.

<iocntrl.h>
<ltdio.h>
"~raph.h"

"t.rgraph.h"
"i2c.h"
".tg tra.h"
".lCl2 int.h"
"_b4Iille .h"

elCtern int ...IOC;
elCtern int "'lcY;
eat.ern int "'al;
int cross (int ClC, into ey, into gray)
lint rc;
rc-Grlet.piaei (ca+I.cy+I.~ray);
it (cnll
rc-Grlet.PilCei (c:ll-I.cy+I.gr.y) ;
it (cy>I)
rc-Grlet.Pi:llei (c:ll+I.ey-l.gray) ;
it «cy>1)u.lcnl») rc-Grset.Pi:llei(cill-I.ey-I.gray)I
return{rc) ;
int printlijn(int 11:1. int yl. int. a2. into y2. int gray)
( int rc.yy,aa;
doubi. da,dy,aa;
da- (double) :Il2- (double) :Ill) ;
dy- ((double)y2-ldoubl.) yl) ;
it (da!·D) {
••-dy/da;
for (aa-al;aa<lll;-alC)I
yy-yl+{ in~) .... (n-al);
rc-GrletPbeUItlC.yy. gray) ; ))
it (da.-O) (
for 1yy-y1;Y"/'CY'Z; ++-r,) {
:Ila·al;
rc-Grle~Pi.el(:Ila.yy,gray); I 1
return (rc);
int print.s (int :Ill. int yl. int a2, int y2, int gray)
{ int rC,:Ila.y,:
double dlC.dy••• :
dx. ((double) lCI- (double) a2) ;
dy- ((doubie)yl- (double) 721 ;
it (da!.O) (
••_dy/dlC;
for (n·lCI;n<1ll;n+-2) (
yy-yl+(int) ••• (:Ila-:IlI) ; rc.GrSe~Pi:lle1 (n,yy, ge.y) ; I
tor (n·lCl;n<:ll2;ItlC+-ID) (
yy-yl+ (int.) ••• (n-:IlI) ; rc-GrsetPbel (n.yy-l, gr.y) ; I
tor (n.:Ill;:Il:ll<lll;:lIIt+-IDD) I
yy-yl+ (intl .... llCa-:IlI); rc-Gr'etPi:llel (n.yy-2 ,gr.y) ;
rc-Gr'.tPi:llell:lllt.yy-] .guy) ; ))
it (d:ll·-Dl (
tor (yy-y2;yy>yl:yy--2) {n.:IlI; rc.GrJetPiltel (n .yy. guy)
tor 1yy-y2;yy>yl;yy-.ID) {:lIIt.:IlI; rc.GraetPiltel (n+l.y,. guy)
tor (yy-y2 ;yy>yl:yy-.IDD) (n·:IlI; rc-GrletPi:llei (n+2.yy.guy)
rc-Grle~Pi:llel(:Il:ll+J.yy.gray) ))
return(-I) ;
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/

lijn bij printen ./

tor (i·a; i<·a+X; i++) (
GrletPiael (Ly .gray);
GrletPiltel (i,y+Y,gray); I
tor (i.y; j<·y+Y; j++) (
Grletfiael(a ,j,gray):
GnetfilCel(a+X,j,grayl; I
return (01:

int fiend lCur(Twinllet ·X, char Jr:ey)
( int rCI
int done;
done·O;
printt ("fiend Xur\n");
dol
cro" (X->a
.X->Y
,D) I
cro" (IC->lC+X->X.X->y+X->Y, 0) I
switch (Jr:ey) (
printt ("Jr:ey: \c\n" ,Jr:ey);
case '0': it{x->y+x->'I<MiIaY)
caille 'I': it (IC->lC-X->iII>·OI
caille 'J': it (IC->a+X->s<MillOC)
case '5': it (IC->y-x->a>.Ol

int Init.indOW!ll(in~ "'IOC, int "'lCY. int q)
lint. \.."rc;

c.ille
c.ille
c.ille
c.ille

yw- (J" ("'lCY+l)) /4;
rc.printlijn(O
,yw....IOC.yw.O );
rc.printlijn(O
.yw.O
,q ,0 );
rc.printlijnl...lOC,yw
lCX,q ,0 );
rc.printlijn(O
.q
IOC,q .255);
ret.urn (0) ;

int Handle "(int •• int "'IOC, int "'aY)
lint. q,rcl
.++;
q·... aY- ... IO:
rc.SetTopatTeat. (q) I
rC"printiijn(O
,q,O
,q+10,255);
rc-print.1ijn(O
,q,"'IOC,q
,255);
rc-printlijn ("'IOC,q,"'IOC,q+ID.255) ;
return I.) ;
int flendle .(int. •• into MaIOC. int "'aYI
( int q. rCl
for Iq·D;q<.;q-) print.t("\n"):
q·...lCY- ... IO;
rc·print.lijn(O
.q-ID.D
,q
.0):
rc·pClnt.lijn(O
.q-IO
IOC,q-IO,O);
rc·prinrlijn(...IOC.q-IO
IOC.q
.0);
rc·'etTopOfTelCt Iq) ;
rc·printiijn IO,q ....IOC.q.2551 ;
return (.l ;
int v.lue(int. It, int y, int q}
( unaiqned ch.r ph,
int. rc:

I

it (rc<129) pia-255;
ehe
pia.O;
Gr~etPbel (l.X->y+l,pJ.a): I
tor (i·IC->a; i<IC->a+X->X; 1++1
rc·value(LX->y,q) ;
returnlrc) ;

/" hori:r.ont.ale 'grabbed pIcture' -as ./
/" ver~iJr:ale 'grabbed picure' -a,
./

dehllit : printtt"'Veclr:eecde lr:euZfI.\n"');

l
returnlrc) ;
/

hIt. hilto(Twin~et. "K, int q)
( int 1,rc:
un,igned char pilt;

;
;
:
:

X->y+-X->iII;breaJr::
X->a--X->iII;breaJr:;
X->a+-X->s;breaJr:;
x->y--X->.;breaJr:;

'2': it (X·>Y+tl:->'I<Mu:Y-X->yl
'4': itUC->X-X->'I>O)
'6': it UC->X+tl:->'I<MiIIOC-x->al
'II': it (X->Y-X->.>O)

c.ille '/': it (X->s
c.ille ' .. ': it (X- >s
dehuit : done.l;

X->Y....X->'I;bretlJr:;
X->X-.X->.;bre.Jr:;
X->X+-X->'I;bre.Jr:;
X->Y-·X->s;br·. .Jr:;
x->s/·2;bre.Jr:;
1C->iII"·2;breaJr:;

>1)

<MiIall)

I
cross (X->lc
.X->Y
,2551;
cro" {X->lC+f[->X,X->y+X->Y.2551 ;
pr intt ("IC: a.y,X. Y,s: 'd. \d. \d. \d, \d\n" ,x->a,x->y,X->X,X->Y ,X->iII):
it Odone) rc~etJr:eyO;
Jr:ey-rcI
)while(!done) ;
printt ("uit. fiend lCur\n");
return (rcll
into

late~et.t.ings

.S.

('nIaI21et. "-a,
TwinSet "•• TWinSet
Twinlet. "P',
THllIet "T,TWinSet "Xl

( rILE "st.rea;
int nuaout;
iIItrea.topen ("set.t.inQ'll.d.t". "w"l ;
it (strea •• HULL)
printf("rout.)e opening settings.dat. for writ.•• \n");
elsel
nllllout..fwr ite (aa.!lixeof ('nI:Il12S.tl .I,streal
nllllout..fwrite (•• !lileof (TWinset), I,strea)
nllllout.·fwrite (I, sireof (TWinset), I,st.rea)
nllllout.·fwrite (P'. !lileof (TWinset), I,st.rea)
nllllout.·fwrite (T, !lilteof {Tf illet}. I,at.rea)
nllllout.·fwrite (X. !lireof (TWinset). I,at.rea)
fclose latre_l ; I
return (nllllout);

crosa (It,y,255);
rc-GrGetPbel (It.y,pilt);
GrletPiltel tlt,q-rc.2551:
ret.urn(rc) ;
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int Lo.. dgettin~s (nx12Set -.X,
TIotinSet. ·.,TwinSet 1l'S,TIoi'inset. ·r,
TfilSet *T,Twin.tet -It)

/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1l' • • • • • • • 11' • • • • • • • • • • • • • • • ;

int LoadBMP (char" inpn..... unsiSlned char "data. Twin set.

·w)

(

int
y,IIX,WY;
rILE *lnp;
clock: t tl,tZl

rILE -streu;
int nuainl

double tJ;

stre. .-fopen (*settinSlS .dat.". "tb-) ;
if (stre.. •• NU1.L) (
pdntf{"routje btj het openen van settings.d.t.\n*);
••->i-20; .X->9-1 ; ••->0-0;

ax->v-rAl,n;;.x->h-rALst ;••->•• 2;•• ->f_· 0';

.->x-o;.- >y-O; W->X.400; .->'i-JOO: .->s.16;
5->x-0; s- >'l-O; s->X_4DD; 5->'1'·300; '->S. Hi;
,->x-O: r- >y-O; r- >x_4oo;r_>Y_Joo; r->,-16;
T->top-128; T- >bot-o; T-> i-l0;
T- >,-16;
K->x_S;K_>y-S;K_>X_IO; K->Y.I0: K->!II-16;
)

el,e(
nlmin-fread (ax,siuof (TIIxI2!et) ,1.,treu' :
"lmin_fread (. ,sizeof ('f'Win!et) .1, streu)I
nlmin-fread (S .,izeof (TwinSetl .1.streu);
nuain-fread(r .'izeof(,..,inSet) .1"tre_);
nuain_fread (T "heof (Tfilset) • l,!ltre_);
nuain-fread (K •• heof (,..,inSlltl ,I"tre_);
fclO!lle (stre_); I
return(nlmin) I
/

/

/. !ave.c
(c) IIlIlS ./
/. ML.ec, lColurice !llae.en ./
.include <do,.h>
.include <stdio.h>
/·.include <,td!ib.h> div t·/
.include <iocntri.h> /. pOllkey ./
tinclude <tL.e.h>
'include
ainclude
.include
ainclude
.include

"erq fru.h"
·save.h"
"qraph.h"
"qr _in.h."
"trgnph.h" /. TunsferPicture ./

inp-fopen (inpn_e, "rb");
fuad (,t.fh.bfT'ype,
sizeof (t.fh .bfT'ype)
,I, inp)
fread (,t.fh.bUize,
sizeof (t.fh.bfSize)
.1. inpJ
fread (,t.fh.bfRenrvedl,sizeof (t.fh .bfReservedll.1. inp)
fread (,t.fh.bfRuervedl.sizeof (t.fh.bfReservedl) .1. inp)
fread (,t.fh.bfOffBits, ,izeof (t.fh.bfOffBits)
.1. inp)
fread (,t.ih.
sheof (t.ih)
,I. inp)
-x- (int) t.ih .bi.idth:
JrY- (int) t.ih .biHeiqhtl
lo'hiie (-X\4l-o) 1IX+-l;
lo'hile (.Y>I02o) WY--4;
for (y-0;y<2S6;y+-+)
fread (Hgbq. sizeof (rqbql .1. inp) ;
tt-clock 0;
for (y-WY: y>o:y--)
fread (data {y].1IX. l.inp) I
t2-clock ();
tJ- «double) t2- (double) tl) / (doublejCLOCU Pf;R Sf;CI
printf("LOIIding tae:\f\n".tJ)I
-/" if (1IX>.->X-.->xj 1IX-.->X-W->x;·/
/. if (WY>.->Y-.->y) WY-.->Y-_->y;·/
if (1IX>600)1IX-6oo;
if (1IY>4SO)1IX-4SO;
_->X_O;
.->y-O;
W->X_1IX1
w->y_ay;
prlntf(-.->: x;\d. y;\d. X;\d. Y;Id.\n" ••->x. __ >y ••_>x."_>Y):
fclose(inpl:
return (0) ;

I'di.aec, Maurice

.include
.include
.include
.include

(e)

l\lIlS */
*/

Bl~en

<!ltdio.h>
<iocntrl.h>
*S1Uph.h"

"window.h-

extern int lColXX;
extern int HaxY;
extern int Haxs:
int HlIndle Key(Twinset "'j

-

(

int key;
int done:
done-D;
dol
key-qetke'1 0 ;
printhoeken (_>x.w->y.w->x+v->x.w->y+v->Y. OJ;
swi.tch (key) (
case '0'; if (_>y+w->s<lttxY)
_>y+-v->s:break:
case 'I'; if (_>x-_>s>_DI
_>x--_>s;break;
case 'J'; if (_>x+v->s<lttd)
..... >x~>,;break;
ca,e 'S': if (..... >y-.....>'>-o)
w->y--v->s;break:
ca!le '2': ifl_>Y+v->.<lttxY-.....>y) w->Y~>s;break;
case '4': if (_>X-_>s>O)
w->X- __ >s;break;
case '6'; if (_>X+v->s<lttd-.....>J:) _>X+-_>s;break;
case ',', if(_>Y-_>,>o)
_>Y--v->s;break;
calle 'I': if(_>s
>1)
_>s/-2;break;
case '.': if(_>s
<Itt.SI
_>.·-2;break;
cas. ',': pr:1ntf(·LiDksboven: 2 46 I, Rechtsonder: 01 J 4, Itep: / ·\n");
default: done-I;
)

printf ("x,y.X. Y.':\d. \d. 'd, 'd, \d\n· ,_>I1:,.....>y.w->X.w->Y ,w->,) ;
pr inthoeken (w->•• w->y.w->J:+v->X, ....>y+v->Y.2SS) ;
)vhile(!done) ;
return (key);

-

int rc.cnt:
rIL!: .f;
char f iienue [I2] ;
cnt_·!;
dol
cnt+-+;
spr intf (fi lenue. "p\OJd.t.p" .cnt) ;
f-fopen (f llenue, "rb") ;
rc-fclose(f) ;
)vh i Ie (f I_NVLL) :
printf("U.vinq picture in file ''''\n''. tilenue ):
rc-SeveBMP (f i lenue. data. S) ;
printf ('Picture ,aved.
\n");
return (0);

°

(

'1;
.out;

out-fopen(outn_e, "1o/b");
vhi Ie «(S->X) \41 -OJ
S->X-H-;
/·!->Y-H-;·/
t.ih.bi.idth- (loftq) I->X;
t.ih.bitteiqht- (long) S->Y;
t.fh .btl ize-t. ih. biI1dth·t. ih .biHei"ht+t.fh .bfOffSitll:
bIIih.bi!izeIllaqe- t.ih.bilidth • t.ih.biHeiqht;
fwr ite (,t.fh .bfType,
sizeof (t.fh.bfType)
,1 ,out)
fwr ite (,t.fh.btsize,
lIizeof (t.fh.bfShe)
.I.out)
fwr ite (,t.fh.bfReservedl.sizeof (t.fh.bfReserviMU ,l,out)
fwrite (,t.fh.bfReservedl.sizeof (t.fh.bfReurvedl) .l.out)
fwrite ('t.fh .bfOff8its, sinof (t.fh .bfOff8itsl
,l,out)
fwdu(,t.ih.
sizeof(t.ih)
,l,out)
for (y-O; y<2S6;y++) (
rqbq. rqb81ue_rqbq. rqbGreen-rqbq. rgbRed- (char) '1;
twrite(uqbq. sireof(rqbq).Lout); I
for (y-S->y+S->Y;y>S->y;y--)
fwr ite (datllllyl +I->x, S->X.l,out) ;
fclose (out) ;

Windov.c

j*

int HlIndle !(unsi"ned char ••datlll.Twinht ·S)
(

n.fh t.fh_«'!l'.'M'}.o,o.O,l0781;
ort.ih . . ih-( 40, D. 0,1, ,. 0,0,0,0,0, I;
Trqbq rqbq_(O.D.o,ol;
exte~n int lColXX;
extern int lColxY;
int SaveMI'(char ·outnue.un,iqned char ··data.TwinSet .S)
int
rIL!:

;*

int HlIndle L(un,iqned char "dete,Twin!et "I)

-

(

int rc.cnt;
r'!L!: ·f;
char filenue [121;
cnt-O:
dol
spr intf (filenue, "p\OJd.t.p" .cnt) ;
f-fopen (filena.e, "rb R ) ;
rc_fclolle(f) ;
it (fl-NVLL) !
printf("'''' openen 7 (j/n)\n",filenue);
rc-qetkey 0 :
cnt+-+;

I

int HlIndle I(Twin!et ••, TwinSet _S. 'f'Win!et ·r)
(

-

int rCI
char key;
int done;
done-OJ
printf("C"hose windOW' type: V i_, '_ave. ,_ilter\n");
dol
rC-\Ietkey () :
tey-rc;
dol
,wItch (key) I
done-D;
case 'v': calle 'V': printf("Vi_ lindow \n");rC-HlIndle_Key(I);break:
ca,e 's': case'S': printf ("Safe lindow \n"); rc-HlInd1e Key (S) ;break;
ce,e 'f': case 'r': printf ("rllter lindow\n"); rc-HlIndle-Key(r) ;breet;
case ',': printf{"lindQWS; V:vi_, ':s.fe, r:filter\n");
default; done-I; I
kev-rc;
)while(!done);
lvhi Ie (Idone) :
return (rc);

·s-·r-·.:
K->x_I_>x;
K->y- (1->y+I->Y) /2:
K->Y-I->Y;
K->lI-I->lI;
return(o) ;

)..mile ({f l_NVLL) u (rcl- 'j') u (rcl- 'J') ;
if (fJ-NVLL)(
printf(RLoadin" piCture frOll file ''''\n''. filenue );
rc.t.oadMP(f ilenue.deu. I) :
printf (-picture Loaded.
\n"):

I
retutn (rc:) I
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;

;

;. pfa iIIL..c:

,

-

(el 19915 .;

int step.

;" Adiiee, Kaudee Bloel!en -;

h,
k,
!'Ilin.

.. include
'include
lIIinclude
lIIinclude
IHnelude
lIIinclude
.. include
"'include
'define
.define
'define
.define
.define
'define

<ioentt l.h>
<stdio.h>
"got.ph.h"
"trqraph.h"
"i2e.h"
-.r9' tr_.h"
·.xI2 int.h"
,. _bne .h"

extetn int JIIlIIXX;
extetn int JIIlIIxY;
extern int JIIlIIx9;

t8!1t,

_it;

I·'te~ize

;"hulp
I·key
;".onitot linea
;"iIIection lines
;"ntaber or iaaqe!
;"J.ntegration linn
1·IiB periodtL.e 7
I"rest lines
l"wit lines

/////-

.;
.;
.;
,,;
.;
,,;
,,;

ca!e 'K' : iIItep-l0,
cne 'k' : if (Tint+1ltep>lIlin-vsl)
printf(~Integtation tae

.;

.;
.;

{a_L.M_ll
{L.Mlin/ (v,l+l)j
(l..Mlin/Niag)
(L.slin-nl'
(0,1)

lnt duv fall{int x,lnt y,int a,lnt b,int g) (
,- 1engte I hoog, lengte b lang -/
ptintlijn(x .y-al.x+tll
,y-al.g):
printlijn(x+tll,y-al.x+tll
,y
.g);
printlijn(x+a,y
.x+tll+b+l.y
,g);
lnt duv ,ync(int x,int y,int a,int gil
/ - bij a -begint een 'ync van v,l -/
duv_fall (x
,y,a,v'l,g);
duv_ti,e(x+a+v,l,y,O,O .g);
x,int y,int a,int b,int gl!
lengte b hoog en _ t val laag t/
,y,a,b .g);
,y,O,v'l,gl;

Int iIIignab(lnt x.int y.int t.int Lint n.int v,int g)
( lnt N,T:
T-t+l+v,l:
ptlnta,
(O
.·,"'2
,n-T+w+l.j"'+W.Z
,g);
ptintn
(O
,j"'+W.2"'0 ,n-T+w+l.j"'+W.Z"'O ,g):
ptintn
(O
,y"'2"'0-2.n-T+v+l.j"'+W.Z"'0-2,g):
fot (N-O;N<n:N++) I
,,)
dtav ,ync (x+N-T.y
,t+l
dt_-Cttl (x+N"T.j"'+W.O
,,)
,t.i
,,)
) dt_-aynC(O
.y+2-aO
.n-T-v,l
,0
dtaw ri,e (x+n*T,y
.l+w .g)
,x+n-T+v+l
,j"'+W.O,g)
ptintlljn (x+n"T.j"'+W.O
.l+w ,g)
,0
draw_tlse (x+n"T,y+Z"O

) ;

break:

teached aaxau..\n-);

ebe
Tint ....'tep;
bteet:

"/
"/
"/
"/
"/

teillt - llin - v,l - Tint:
_it - (Mlin \ Niag) -rill:

int dtav riBe(int x,int y,int e,int b,int gl I
/- lengte a laag, 1engte b hoog -/
ptintlijn(x .y
,x+tll ,y
,g);
ptintlijnlx+tll.y-al,X+tll ,y+l ,g);
ptintlijn Ix+a, y-al,x+a+b,y-al,g) ;

int dtav ctrl(1nt
/t lengte a laag,
dtav_tise(x
dtev_fall (X+tll+b

5!in.
NL.g'.

Tint.
rill,

y+-Z90:
hal:
Mlin _ l524;
Nag - J;
9lin _ Z09;
Tint - 40;
rill - 1;

aO ZO
al 10
aZ 5
M 1 10Z3
a-I 200
viI ZO

;"lntegntion tiae";
c:ese 'D' : step-IO;
cue 'd' : if (Tint-step<O)
print! ("Inteqution tae reec:hed .iniaUII.\n t
ebe
Tint-_atep;

int ph siaulator(int x.int y)

dO'

t-getteyO;
it(h--l)
if (t!--1)
,ignab (x,y, tnt,Tint,Niag._lt,O);
h_O;
,tep-l;
iIIvltch(Jr:) I
/"'Monitot lineill-/
ca,e 'A' : step_10:
case 'a' : rill-I:
if (Mlin<ll l+step)
ptlntf("Monitot lines uached ainiau.,\n-);
else if(Mlin<Nlag-(I+vs1)+Step) I
ptintf(-Dec:tease Niag, ('iII')\n-); j
el,e'
Mlin--,tep;
9IinaJIIlln/Niag;
_itaJIIlin\Nlag;j
bteat;
case ':' : ,tep-lO:
case ';' : rill-I:
it (Mlin>M l-nepl
ptintf (;;Monitot line, teached aaxi.a\QI. \n-) ;
ebe!
Mlln+-'tep;
91in-Mlin/Niag;
_it-Mlin\Niag; I
bteat;
/*Nuabet of aage,*/
ceille '9' : ,tep-IO;
ceille ',' : it (Ni..ag-,tep<l)
ptintf{~Nuabet of iaage, teached ainia\QI.\n-);
ebel
Niag--'tep;
if (rill) (Ilin-Mlin/Niag;
_it-Mlin\Niag; )
else
(Mlin_slin-Nlag;
_it-OJ))
buat:

/t9ec:tion lines-/
ca,e 'r' : ,tep-lO:
cne 'f' : it(9l!n-,tep<v,l+1)
printf{-Line' pet ,ection teached ainau..\n-':
ebe(
9l!n--,tep:
if (rill) (Niag-flllin/Uln;
_itaJlllinUlln;1
else
(Ml!n-Nag"Uin;
_it-O;II
bteat;
case 'J' : ,tep-lO;
ca,e ' j ' : it (rilU I
i f (9lin+step>Mlin) I
ptintf(-Lines pet section reached aexa\QI.\n-l:
ptintf(-lnctU,e M11n (': ')\n-):J
al,. I
Il!n
tep:
Kag lin/Illn:
_It llnUlln;' ,
alse(
if(ll!n+st.p>M 1/Kiag) I
printf(-LineS per ,ection reached aexaUII.\n-,:
pdntf(-Decrease Nag (',')\n-':)
ebel
Illn ....atep;
Mlin_Nag_ll!n;
_it-O;I)
bt_t;
/-rill-/
case ' , : It (rill) {
wile (l1in*Niago. 1)
l1in++;
Mlin_l1in_Niag; )
rill-lrill:
_it-ril1*Veit:
bteat:
/-Drav cUtvea-/
defaUlt : ptintlljn{625,0.625,410,150);
wlle (Tint>Ilin-v,1) Tint--;
te.t-9Iin-vsl-Tint;
aignala (x.y.te,t.Tint.Naljl._It,2SS);
hal;
bteaJr::
)

pt intf (-Mlin-\d. Kialjl_\d. Tint-\d. -, Mlin. Naljl, Tint)
ptintf'-9lin-\d. r-\d. _\d. .I11n.rill._lt)
ptintfl-t-\d. .teillt)
pt Intf (~""\d Hz, 9-\d HI. \n - • 31Z50/M11n. 31250/91 In)
Iwile(Jr:~_'q') ;
tetutn(Jr:);

case 'L' : step_IO;
case 'I' : if {rilll!
if (Niaq+step>Ml!n/ (vs1+11 I (
ptintf(~Nuabet of iaages teached aell:au..\n-);
ptintf(-Inctease Mlin (';'I\n~):)
else (
Niaq+-iIItep:
911n lin/Nialjl:
_it lin\Ni.aljl:)I
else
I
if (Niaq+step>M 1/911n) I
ptintf(-NUllber of iaaljles tee.ched aexiau..\n-):
pdntf(-Dec:tee.se !Ilin ('f')\n-l:J
else t
Nag ....step;
M11n-llin-Nialjl:
_it-O;I)
bteat;
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/
""
/* Gr aain.h
{e-} 1995 */
j* ;\dIaec:. I'IlIolldce 110eaen */

/

/
/* Graph.h
(c) 1995 */
/* Miaec. Maudce Bloeaen */

'Unde! GR JOr.IH H

.Unde! GRAPH H

'define Gfl.)o.IN:H

.detine GRAPH)l

rype<let steuetl
int i~
int g:

int h;
int f:
j"-xlZ3"t:

into
int
int
int
int
into
into
int;
int
int
int
int
Int

typedet It.rllct.!
into lit:
into y:
int; x;
int; Y;
int .:
lTWinSet;
t;ypedet strllet(
Int top;
int bot:
int; 1;
int; s;
)Tf1l1et;
aendit

"'."'

"'."'

;
;. Filur.h
(c) H9!! .;
;. Miaec. Mlludee Bloeaen .;

"'.;

rl1T;erl'ssen (int; gray):
Tllur"r_e (TtiUet ·T.lnt gray):
MalteLIIt;
(Ttii!et *1'};
Handle_T (TfiUet *T);

Ronda.
{TWinSet;
Sharpen
(TWinSet
Cont;ollr
(TWinlet
'ftIresholdl(TWlnset
'ftIreshoidZ(TWinlet
'nlreshold3(TWinlet
LlitFilter (TWinset
LlIt"Ut;erZ(TWinSet
Ronda.Z
(TWin Set

int MandIe'
int Han<lle- 0
int Han<lle:%

·r.·r,
.F.
·F.
·F.
·F.
·F,
·F.
....

Tf1Uet
TfiHet
TtiUet
Ttillet;
TfilSet;
TfiUet
Tfllset
TfilSet
TfiiSet

·T.
.T.
·T.
·T.
·T.
·T.
·T.
·T,
·T.

/* !Iave.h
/* ;\diaec:.

(el IUS */

l'IlIouric:. 'Iloellen */

"""xx.

int; sate!ett;ings ('T'IIxlZlet "x,
TWin5et; .'.
TWinlet; ·S.
TWinSet ·F.
TfiUet "T,
'l"Winset ·H);
into Load!ettings ('T'IIlI:1Zlet "x.
TWinlllet; .'.
TWinlet; .,.
TWlnlet.
TfiUet ·T,
TWinlet ·H);
int prlnth04llten(int lIt.lnt y.int; X,int Y.lnt geay);

typedet neuet {
char bfType{ZI;
long btsi!e;
short btReseevedl:
'iIIhort btReserved2;
long btOtfBlU;
I n.th;
typedet llI1;rllct I
10n'l1 bilize;
10n'l1 bilidt;h;
long blHei'l1ht;;
Ihort bIPlanes:
shoet; biBitcollnt;:
long biCa.pression;
long biSizeIaage;
10n'l1 biXPelsPerMleter:
10n'l1 biYPellllPerMeter;
10n'l1 biClrUSed;
long biClrblport;ant.;
) "-lh:
t;ypedet strllet (
char rgbBllle:
ehar r'ilbGreen;
ehae rgbRed:
ehar rgbReserYed;
) Tr'ilbC[:
int; Handle I (lins igned char ··<lat;a,TWinlet; .,);
int: Handle:L(lInligned char u<!.at;a.TWinIOilt ·1);
"ndif ;. _save_h_ .;

"'

;

int; Handle til: (voi<l);
int; Han<lle:F (TWinlet ·F. TfiUet ·T. IInsigned ehae ··<Iaul. int k);
int
int
int
int;
into
int
int
int
int

GrSet.Ph"el (int. x. into y, int gray);
CieGet.Plxel(int x, into y. int gray}:
cross (int. x, int y, int; geay):
print.lljn(int xl.int. yl,int xZ.int. yl. into 'I1eOllY);
prinU5 (int lItl. into yl, into xZ. into yl, int guy);
prinUs5en(int OIl. Int b):
print.vieeltant.(int x. into y, into X, lnt; Y. int 'I1uyl:
Init;lindows (int. """xX, int """xY. int; q);
Handle ;\(int; e. lnt; MleXX. int """xY):
Handle-a(lnt; a. int;
int """XV);
vellle(int; :II. int y. int; q):
hist;o(TWinSet; .11:. int q);
Hand_lI:lIr (TWlnlet .11:. Chae Itey):

·r.

aitndet FILTER H
'def ine FILTl:R:H
int
int
int
int

/

/

.Under
save h
'define :save:h=

I"
int. Handle T{Ttillet. ·T):
int. Handle-r (TWinlet. ·F. Tfillet. *1'. IInsigned char ··daU):
"I
-

*/
*/
*/
*/

/* hbtogr_
/* filter

,,/

,include *.tq fe_.h""
.include *'iIt_ii.in.h*

/* Inteqraeiontiae */
/* Geln
*/
*/

doubl" b; /* Blacklevel
int a:
/* eental regehi
int v;
/* value

..

"

IInsigned
IInsigned
IInsigned
IInligned
IInsigned
IInsigned
IInsigned
IInsigned
IInsigned

eha,
ehar
char
char
ehar
ehar
ehar
ehae
ehae

(TWinlet .F. TfIUet .Tj;
(TWinlet ·0, TWinllet ·C);
(TWin Set .... IInsi'l1ned ehar ··data);

.·data)
··dau)
··<IaU)
··data)
··dat;e)
··data)
··data)
··data)
··<Iata)

;

; • •indov.h
(e) 199!! .;
;. ;\<Iaee, Mlllld~ 1l1oeaen .;
fUn<let IINDOI' '"
fdefine IINDOI:H
;·int Kandle KEY(TWinset; *V);
int Handle ke:,,(TWinset *V):.;
int Handle-lI:ey('l"Winht *V);
int Han<lle-I(TWinlllet .'. TWinSet
int Handle:X('l"WinSet .', TWinSet

·1.·S.

TWinlet ·F};
TWinlet .F, TWinlet ·H);

'en<li!

;

"''''.'''''''''

'''

;

/. pfa sa.h
(c) lit!! ./
/. ;\<Itaec, Mllllri~ Iloeaen ./
aifn<lef
adefine

pfa sa H

yta)ia:H

int pra_'iIIalilator(int x,int yl;
lend if

r Pnrt dahftl-...nleg.doc . woanIdeg 3 jJi 1M
r Pnrttijd'o'llf'Slegdtle
12:54:16
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Bijlage 9: INMOS ANSI C Toolset
Tool
icc
icconf
icollect
idebug
idumo
iemit
ieprom
ilibr
i1ink
ilist
imakef
imao
iserver
isim
iskip

Beschriivine:
ANSI C standaard compiler met concurrencY support. Genereert obiect code voor bepaalde transputer targets of transnuter klassen.
Configureerder die configuratie binary files genereert van configuratie beschrijvingen.
Code collector die executable code files genereert.
Netwerk debugger die zorgt voor post-mortem en interactieve debugging van transputer programma's.
Memorv dumper tool die root transouter memory dumpt voor post-mortem debugging.
Memorv configuratie tool die helot om de transputer memory interface te configureren.
EPROM formateer tool die executable files cre(!ert om in ROM te laden.
Toolset bibliothecaris die libraries cre(!ert van gecompileerde code files.
Toolset linker die gecompileerde code en libraries Iinkt in een enkele unit.
Binarv lister die binary files disolaY! in een leesbare vorm.
Makefile e:enerator die makefiles geneert voor toolset compilaties
Mao tool die een memory map genereert voor een executable file.
Host file server die orogramma's laad naar de transputer hardware en zorgt voor host communicatie.
T425 simulator die programma's kan laten runnen zonder hardware.
Skin loader tool die orogramma's laad naar de root transputer.

Extensie
.btw
.btr
.c

Beschri.hine:
Bootable file die e:eladen kan worden op een transputer of transouter netwerk. Gecre(!erd door icollect.
Executable code zonder een bootstrap. Gecrreerd door icollect. Input voor ieorom.
C source files.
Configuratie binary file. Gecre(!erd door icconf.
Configuratie beschriiving source file. Gecrreerd door de user als een tekst file. Input voor icconf.
Header files voor gebruik in C source code.
Librarv build files die de comnonenten van een library specificeren naar i1ibr.
Library file die een collectie binary modules bevat. Gecre(!erd door ilibr
Gelinkte unit. Gecre(!erd door i1ink.
Linker indirect files die de comnonenten snecificeren van een programma om gelinkt te worden naar i1ink.
Man file outout door de collector.
Dvnamische laadbare file. Gecrreerd door icollect.
Gecomoileerde code file. Gecre(!erd door icc.

.db

.cfs
.h
.Ibb
.lib
.lku

.Ink
.mao
.rsc
.tco
79
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Bijlage 10: Karakteristieken van de blauw-doorlaat-filters.

Transmissie karakteristieken Optische Filters.
100
90

... ... ... ..

.-- ..

_.~
~
~
~
-t-=----t----f---=---t-----1--+----t-------<---t----t----t-. -

--#59

80

....e;.
~

.!!
lit
lit

E
lit
C
III

...

70

t--+--+---+---+---+---+---+----f--~~

.. -.,-+----+--+---+--+--+----.;l,~
60 t----+--+....:-:.50

/"'.....

"

1"·
\

/

...

I

.:

,.",.

. :

----<#74
·······«··<··#76
··_·-·_··#79
"'-"-"-'«

# 85

--#383

40

--#385

I-

IR-cut

30

--#59*IR

20
10

Ultra Violet

Golf/engte [nm]

Filter # 59 is gebruikt om de proeven te doen.
IR-cllt is het infrarood-blokkerings-filter.
# 59 * IR is de doorlaat karakteristiek van # 59 en IR-cllt samen.

11.0

Vision toegepast bij onderzoek naar biologische gewasbeschenning.

