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РЕЗЮМЕ
Сканираните изображения на машиностроителните чертежи имат няколко вида дефекти. Предмет на разглеждане в настоящата статия е дефектът,
свързан с нарушения на геометричната форма получени при сканиране.
Обсъждат се основни методи за установяване на релацията симетрия между векторизирани сегменти. Предлага се решение за автоматизирано
определяне на симетрични елементи на машиностроителен чертеж, което може да послужи при разпознаването на съответната осева линия.

УВОД

разпознаването на осевата линия среща определени
трудности. Ако към това се прибави и фактът, че осевите
линии се чертаят често като не ясно различаваща се
последователност от черти и точки, която същевременно
се пресича от други проекционни елементи, то
разпознаването им става невъзможно без предварително
определяне на съответната симетрична релация.

Качественото преобразуване от растерен във векторен
формат среща определени трудности. Те произтичат от
нееднозначността на възможните начини на заместване на
растерното представяне с векторно в зависимост от
контекста. Необходимо е използването на евристични
методи.
Съществуват много програмни продукти, които
преобразуват от растерен във векторен формат без
отчитане на контекста. Като пример - GTX RasterCAD и VP
HybridCAD . Чрез осевата линия в машино-строителния
чертеж се представят графично определени съответствия
(релации) между графичните обекти, изобразени на
чертежа, като симетрично разположение и съосност.
Представя се и симетричната форма на някои графични
обекти. Осевата линия служи и като база за
възстановяване на правилната геометрична форма на
обектите в сканирано изображение от GTX RasterCAD и VP
HybridCAD.

ЦЕЛ
Да се систематизират начините за определяне на оста на
симетрия между симетрични елементи на растерно
изображение.
Да се предложи метод за откриване на релации на
симетрия в растеризирано изображение на машиностроителен чертеж.
МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОС НА СИМЕТРИЯ
Работите на Blum (1978), Brooks (1978) и Brady (1984) са
началните разработки относно осево представяне на
формата на растерно изобразени обекти в компютъра. За
целите на настоящия материал е необходимо да се
разгледа задачата за определяне на оста на симетрия на
множество M от проекционни обекти на машиностроителен чертеж. Ще бъдат формулирани два
алтернативни метода - метод на растерните елементи
за разпознаване на осева линия и метод на правите за
разпознаване на осева линия.

Сканираното изображение на машиностроителен чертеж
съдържа дефекти, които може и да не оказват влияние
върху качеството на зрителното възприемане, но са пречка
за необходимата обработка. Дефектите се проявяват като
малки смущения, изразяващи се в липса на отделни
пиксели или на неголеми групи от пиксели, или в
излишество от такива. Различават се следните основни
типове дефекти: изолирани петна от излишни пиксели;
изолирани бели петна от липсващи пиксели; разкъсвания;
лъжливи крайни точки към контура на линиите; липсващи
крайни точки; смущения по дължината на линията,
проявяващи се в излишни и липсващи пиксели и
изкривявания на формата на обектите. Поради това

Метод на растерните елементи за определяне на осева
линия
- Същност на метода
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В този случай множеството M се състои от растерни
елементи зададени с координатите си M = { x i , y i }
(Фиг. 1). По-общ вариант на този метод се разглежда от
Friedberg (1986) за определяне на осите при криволинейна
симетрия. Методът е приложим, например, при
определяне на осевите линии в аксонометрична проекция
на машиностроително изделие. За целите на
разпознаването на обекти в монжова проекция е
достатъчно да разгледаме частния случай на този метод.

От това равенство се получава, че

n 12 =

1
(− m 11sin 2ϕ + 2 m 12 cos 2ϕ +
2
+ m 22 sin 2ϕ )

Поради симетрията за всеки елемент на

(1)

M1 с

(s i ,  i ) ,  i > 0 съществува елемент от
M 2 , такъв че координатите му са (s i ,−  i ) .

координати

Тогава

n 12 =

∑

si  i = 0

(2)

и от (1) следва, че

2 m12 cos 2ϕ = (m11 − m 22 ) sin 2ϕ .
Фигура 1: Симетрични множества от растерни
елементи M 1 и M 2 , опорна точка U и ос на
симетрия

Ако

ϕ =

M = M 1 + M 2 , където M 1 и M 2
са двете му симетрични части. Нека избрана точка U от
Нека множеството

оста на симетрия е наречена опорна точка. За опорна
точка U = ( a, b ) се избира центърът на тежестта на M ,

a=

където

∑

xi

n
елементите на M .
Нека
тична

m12 =

b=

,

yi
n

и

m − m 22
1
arccotg 11
.
2
2 m12

n е броя на

m11 =

където

∑ ( x − a )( y − b)
i

Нека оста на симетрия е

ϕ и ϕ + π спрямо → ;
Ox
2
- При m12 = 0 и m11 = m 22 уравнението (3) е с
безбройно много решения. В този случай, ако M е кръг,

и

m 22 =

∑ ( x − a)
∑ ( y − b)

2

i

i

2

,

то има безбройно много оси на симетрия и ако е правилен
многоъгълник - краен брой оси на симетрия.
- Определяне на релацията симетричност

.

→

s и сключва ъгъл ϕ = (Ox, s ) с

Практическото приложение на свойство (2) е, че ако M
е симетрично, то чрез него може да се определи
направлението на оста на симетрия. Поради евентуалните
дефекти на изображението и растерното му представяне
m11 , m12 и m 22 се разглеждат като случайни
величини. Тогава точността на получаване на ϕ ще се
влияе значително от това, доколко математическото
очакване за m12 е близко до нула - т.е. формулата ще

→

Ox .

В резултат на трансформацията Oxy → Us  ,
състояща се от транслация и ротация на ъгъл ϕ ,
квадратичната
форма
се
преобразува
в
2
2
Λ ′ = n 11s + 2 n 12 s  + n 22  . Между коефициентите
на линейните форми е изпълнена връзката

дава по-неточни резултати, ако

m
T 11
 m12

m12 
n
 T ′ =  11
m 22 
 n 12

 cos ϕ
T = 
 − sin ϕ

(4)

От получения резултат може да се направят следните
изводи:
- При m12 ≠ 0 или m12 = 0 и m11 ≠ m 22 от
равенство (4) се получават две стойности за ъгъла на оста

Λ = m11 x 2 + 2 m12 x y+ m 22 y 2 , е квадра-

i

m12 ≠ 0 , то

на симетрия

форма,

абцисата

∑

(3)

sin ϕ
cos ϕ

n 12 
 , където
n 22 

ϕ е близко до нула, π
2

или π . Тази особеност на метода трябва да бъде
отчетена при програмно реализиране, което не
представлява особена трудност.


 .


Очевидно за всяко множество M могат да се получат
две стойности за ϕ и ако m12 = 0 и m11 = m 22 , то
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трябва да се избере друга опорна точка и тогава
m 11 ≠ m 22 и уравнение (3) ще има само две решения.
След като е определена оста s за всеки елемент на
M 1 се проверява дали съществува симетричен от M 2 и
ако тези от елементите, за които няма съответни са не
повече от определена с подходящ параметър част на M 1 ,
то

За да бъде M симетрично множество, трябва M θ да
е симетрично. Допълнително трябва да се провери и че
съответните отсечки в M са симетрични относно s .
- Приложение на метода
Този метод може да се използва за определяне на
осевата линия и в случая, когато множеството от отсечки

M 1 е симетрично на под-множество M 2 ⊂ M 2 (фиг.3).

M 1 и M 2 смятаме за симетрични.

Приложението на метода се реализира, като по
параметрите на оста на симетрия - опорна точка и
направление се определя тясна област S от чертежа, в
която се търси растерното изображение на осевата линия,
с някои от методите за разпознаване на линия.
Метод на правите за разпознаване на осевата линия
- Същност на метода
Използва се изобразяването на отсечките в (θ , R)
пространството, като по този начин се улеснява
определянето на осевата линия. Тази трансформация се
прилага при метода на Hough (Гочев Г., 1998).

(θ , R) пространството,
когато M 1 е симетрично на подмножество на M 2
Фигура 3: Изобразяване в

Нека множеството M , се състои от отсечки. За опорна
точка U се избира центърът на тежестта на M и се
използва декартова координатна система Uxy (фиг.2).
За определяне на ъгъла

→

При така поставената задача не е възможно да се
определи първоначално опорната точка. Задачата има
решение чрез претърсване в M 2 до намиране на

→

ϕ = ∠ ( Ux, s) между оста Ux

симетричност. Използвайки (θ , R) пространството, може
да се намалят операциите. Възможно е да се избере и
начало на системата Uxy в точка близка до опорна
точка. Това може да стане, например, като с подходящи
тегла могат да се пресметнат координатите на точка
близка до центъра на тежестта на M 1  M 2 .

и осевата линия s се изобразяват линиите, съдържащи
отсечките на M в (θ , R) пространството.

U се избира подмножеството M 2 със
съответно еднакви елементи на M 1 . След това се
За избора на

проверява дали проекциите в координатната ос

→

U θ θ са
симетрични. Чрез претърсване в M 2 се получава M 2 .
Фигура 2: Симетрични множества
образите им в

Определяне на ос на симетрия при симетрични дъги от
окръжност
- Същност на метода
В резултат на разпознаване на линиите изобразяващи
проекционни елементи в машиностроителния чертеж се
получават векторно описани отсечки и дъги от окръжност.
Ако в M има дъги от окръжност със симетрични части, то
те са с равни радиуси и средата на отсечката свързваща
центровете на двете дъги е опорна точка. На фиг.4 е
илюстриран случая, когато дъга от окръжност k 1 е

M1 и M 2 с

(θ , R) пространството

В резултат на трансформацията отсечките от M се
изобразяват в симетричното множество M θ от точки на

(θ , R) с вертикално направление на оста на симетрия
sθ . Опорната точка на осевата линия в (θ , R) се
определя като център на тежестта на множеството M θ .
След построяване на оста s θ нейното изместване спрямо
→
π е ъгълът ϕ = ∠ ( Ux, s) .

симетрична на част от дъга от окръжност

k 2 . Ако

O1 ≠ O 2 , то оста на симетрия
s е симетралата на отсечката O1O 2 .

центровете на дъгите са

- Определяне на релацията симетричност

- Определяне на релацията симетричност
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Критерият за симетричност на две дъги от окръжност

Наличието в областта S на осева линия е необходимо
условие за наличието на релация симетрия между
сегментите. Всички сегменти с една и съща осева линия се
описват в едно симетрично множество – регистрира се
релация на симетрия.

k1

и k 2 е равенството на радиусите им. В случаите, когато
двете дъги имат с известно приближение равни радиуси,
то се определя средната точка U между центровете на
дъгите и симетралата s . Ако достатъчна част от
симетричния образ на едната дъга спрямо s съвпада с
другата, то дъгите са симетрични. Когато центровете на
дъгите O1 и O 2

Определянето на симетрични множества от сегменти
може да се извършва и чрез намеса на оператора. Той
посочва един или няколко сегмента и се изпълнява
процедура за търсене на симетрично подмножество при
симетрични дъги от окръжности или симетрични отсечки. В
този вид реализацията има също значителни предимства
пред възможностите, които предлага VP HybridCAD.
Цялостно решение
За обработването на реални примери на сканирани
машиностроителни чертежи е необходимо да се приложи
метод за ефективно разпознаване на обектите и
симетричните форми. За целта тук ще се формулира един
такъв метод основаващ се на евристични съображения моделът на зрителното възприятие. Възприемането е
процес на съпоставяне на образите за обекта с
представите за него. Основната черта на модела е
разглеждането на възприемането като взаимодействие на
процеси. Възприемането е адаптивно и при наличие на
грешки в образа на обекта те се преодоляват, ако е
възможно да се използват допълнителни свойства за
потвърждаване на представите. Представата включва
различни по консервативност елементи, свързани с
основни принципи за изобразяване на чертежа (ОП);
опит от ръчно изпълнение и четене (ОР) и динамично
променящ се опит (ДПО) - резултат на състоялите се
процеси на възприемане на конкретното изображение
(фиг. 5).

Фигура 4: Определяне на ос на симетрия при симетрични
части на дъги от окръжност
съвпадат двете дъги са симетрични, като осите на
симетрия имат всяко направление за s, при което
симетричният образ на едната дъга покрива достатъчна
част от другата дъга.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЛАЦИЯТА СИМЕТРИЯ В ЧЕРТЕЖА
Реализиране при разпознаване на фрагмент от
чертежа
Тук разгледаните методи се прилагат за определяне на
симетричност между множеството M 1 и подмножеството

M 2 ⊂ M 2 в случаите на отсечки и дъги от окръжност,
за разпознаване на релацията симетричност между
векторизирани сегменти от чертеж.
След получаване на векторизираното описание на
сегментите от отсечки и дъги от окръжност (наречени
тук за краткост сегменти), разпознаването на сканираното
изображение на чертежа продължава с определяне на
релациите на симетрия между сегменти и части от
сегменти. Това може да се извърши напълно автоматично,
като за всеки сегмент се търси сегмент със част
симетрична на първия. Ако има такъв, то в получената
тясна област S се търси осева линия.

Фигура 5: Модел на възприемането на чертеж
Процесът на възприемане условно се разделя на
процедури и по този начин може да бъде възпроизвеждан
програмно в зависимост от елементите на представата
(ОП, ОР или ДПО). Във всеки даден момент представата
се отнася за точно конкретна област на изображението.
Обектите на възприемането се менят динамично, като това
може да се интерпретира с движеща се по чертежа област
– пълзящ прозорец. Във всяко конкретно положение
пълзящият прозорец съдържа възприеманите обекти и са
активни само част от свойствата на системата (ОП, ОР и
ДПО), като само свойствата на ДПО са променящи се.

Независимо от дефектите поради растерното
представяне и други затруднения при разпознаване,
определянето на осевата линия се осъществява, чрез
изобразяване в (θ , R) пространството както в Димитров
(2001).
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Този динамичен модел се използва за разпознаване,
като за всяко свойство от системата (ОП, ОР и ДПО) се
създава процедура, която функционира в зависимост от
положението на пълзящия прозорец и състоянието на
ДПО. С така дефинирания модел се получава ефективна
структура от методи за разпознаване на растерно
изображение.

На фиг.6 са представени две изображения, които бяха
подложени на обработка. При обработване с VP
HybridCAD се оказа, че автоматичната операция за
коригиране на формата и позиционирането на чертежа
Deskew се изпълнява успешно за изображението на фиг.6а
и не работи за това от фиг.6б.

На етапа разпознаване на векторните сегменти чрез този
метод се разрешава въпросът за преодоляване на дефекта разкъсване на сегментите и проблеми свързани с пресичане на линии. Това се постига чрез постоянната скорост
на движение на пълзящия прозорец и тези два проблема
за обединяване на отделните части на разпознавания
сегмент се разрешават с тяхното по-бързо появяване в
сравнение с появяването на части от други сегменти.
В рамките на дадено положение на пълзящия прозорец
се осъществява и разпознаване на симетричните форми,
като за множество M 1 от сегменти в пълзящия прозорец
се определя съответното симетрично подмножество

a

M2 ⊂ M2 .

б.

Фигура 6: Експериментални примери
Симетрията в изображението на фиг.6а се установява по
предложения тук метод, като за Γ r се посочват сегменти

Моделът се допълва с разделянето на методите за
разпознаване на методи за отделяне на символна информация от проекционните елементи и на методи за разпознаване - разпознаване на линии, на символи и означения и
др. (Димитров, 2001).

от контура. Изображението на фиг.6б е с две осеви линии,
които не се разпознават непосредствено поради
застъпването с щриховани линии. Чрез изобразяване в
(θ , R) пространството щриховани линии се отделят.
След това се установява, че контурът е дъга от окръжност.
В този случай осевите линии трябва да са две хоризонтална и вертикална. От изображението се
разпознава наличието на две линии с тези направления.

ПРИМЕРИ И ИЗВОДИ
Чрез осевите линии в машиностроителния чертеж се
означава частична симетрия между елементи на чертежа:
- Линейна симетрия между частите на обекти от чертежа;
- Симетрия с хоризонтални и вертикални оси в опростените случаи при изобразяване на отвори и цилиндрични
тела;

Предложеният метод възстановява точната геометрична
форма на симетрични елементи на чертеж. Реализира се с
минимална намеса на оператора или напълно автоматично, ако се разчита на претърсване в множеството от
всички сегменти. Методът осигурява и разпознаването на
осевите линии във всички случаи на тяхната употреба.

Предложеният метод за определяне на симетрични елементи в чертеж е реализиран с програмни процедури,
използващи непосредствено графичните възможности на
дисплея. Преди приложението на метода се изпълнява
процедура за отделяне на проекционните елементи от
символите и означенията. Пълзящият прозорец се реализира с форма на правоъгълник. При дадено негово положение се изпълняват едновременно различни етапи от
обработката на изображението. Операторът посочва съвкупност от проекционни елементи Γ r и след претърсване
в множеството от сегменти се определят техните симетрични и се уточнява местоположението на осевата линия.
Предвиден е параметър задаващ праг на точността на
симетричното съответствие. Ако програмата не разпознае
симетрията, то на параметъра се дава по-голяма стойност.
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След разпознаване на осевата линия се изпълнява процедура за определяне на всички симетрични относно нея
сегменти, след което може да се коригира тяхното местоположение и форма - с това се постига точно представяне
на симетричната форма.
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RECOGNOTION OF SYMMETRICAL SHAPES IN SCANNED MECHANICAL DRAWINGS
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SUMMARY
The scanned mechanical drawings have some defects. Defects connected with the infringement of geometrical form received from scanning are discussed in this
paper.
Basic methods for establishing of symmetry relation between vector segments are discussed. Here is offered a decision of automated determination of symmetry and
appropriate centerline in mechanical drawings.
Key words: Symmetry detection, deskewing, centerline, symmetry axes, recognition,mechanical drawing

INTRODUCTION

THE PURPOSE

The qualitative transformation from raster to vector format
meets definite difficulties. They follow from ambiguity of
possible ways for replacement of raster representation by
vector depending on context. The using of heuristics methods
is necessary.

To be systematized the ways for determination of symmetric
axis between symmetric elements of raster images.
To be offered a method for detecting of symmetry relation in
raster image of mechanical drawing .

There are many program products, which transform from
raster to vector format without reading of context. As examples
are - GTX RasterCAD and VP HybridCAD . Graphical
determined relations between graphical objects are presenting
with axes line in mechanical drawings, that are represented as
symmetric location and common axis. The symmetric form of
some graphical objects is representing. Axis lines uses as
basis for reinstatement of regular geometric form of objects in
scanned image of GTX RasterCAD and VP HybridCAD.

METHODS FOR DETERMINATION AXIS LINE
The papers of Blum (1978), Brooks (1978) and Brady (1984)
are initiator workings out for representation the form of rasterdepicted objects in computer as symmetry toward axis. For the
purposes of this material is necessary to consider the problem
for symmetry axis determination of the multitude M that
consists from projection objects at mechanical drawings. Two
alternative methods will be formulated – method of raster
elements for recognition of axis line and method for straight
lines for recognition of the axis line.

The scanned image of mechanical drawing contains defects,
which can and not exercise influence on the quality of visual
perception, but are obstacle to necessary processing. The
defects show as small disturbances , expressed in lack of
single pixels, or of not large groups of pixels, or in surplus of
that. There are distinguishing the follow fundamental types of
defects: isolated spots of excess of pixels; isolated white spots
of missing pixels; tearing to pixels; false end points in contour
of lines; missing end points; disturbances along the length of
line. That defects are showing in redundant or in missing pixels
and in bending of the form of the objects. Because of that the
recognition of the axis line meets some difficulties. If we add to
that and the fact that the axes draw up by not clearlydistinguished sequence of lines and points that simultaneously
are intersected from another projection elements then the
recognition of them becomes impossible without determination
of respectively symmetric relation.

Method of raster elements for recognition of axis line
- Essence of the method
In this case the multitude M consists from raster elements,
that are given with their coordinates M = { x i , y i } (Fig. 1).
More common variant of this method is considered from
Friedberg (1986) for determination the axis lines in
axonometric projection of mechanical product. For the
purposes of recognition of the objects in orthogonal projection
is enough to consider the special case of this method.

M = M 1 + M 2 , where M 1 and M 2
are its two symmetric parts. Let, a chosen point U from axial
line is called point of support. The centre of gravity M is
selected for the point of support U = ( a, b ) , where
Let the multitude
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n 12 =

n is the number of elements

∑

si  i = 0

(2)

and from (1) follows

M.

2 m12 cos 2ϕ = (m11 − m 22 ) sin 2ϕ .
If

(3)

m12 ≠ 0 , then

ϕ =

m − m 22
1
arccotg 11
.
2
2 m12

(4)

From the received result can make the following conclusions:
- With m12 ≠ 0 or m12 = 0 and m11 ≠ m 22 from
equation (4) two values follow for the symmetry angle ϕ and
Figure 1: Symmetrical multitudes of raster elements

π
→
toward Ox ;
2
- With m12 = 0 and m11 = m 22 the equation (3) is
with innumerable many decisions. In this case, if M is a

M 1 and

ϕ +

M 2 , point of support and axial line
Let,

Λ = m11 x 2 + 2 m12 x y+ m 22 y 2 is a quadratic

form,

∑ ( x − a )( y − b)

m12 =
Let,

m11 =

where
i

i

and

m 22 =

∑ ( x − a)
∑ ( y − b)

2

i

2

i

circle, than they are innumerable many axial lines and if it is a
regular polygon – there are determined number of axes of
symmetry.
- Determination of the symmetry relation

,
.

→

s is the axial line and it conclude angle ϕ = (Ox, s )

with abscissa

The practical application of attribute (2) is - if M is
symmetric, then by them can be determined direction of the
axis of symmetry. Because of the eventual defects of the
image and its raster presenting m11 , m12 and m 22 are
considered as accidental variables. As far as the mathematical
expectation for m12 is nearly zero, it influences considerably
the precision of receiving of ϕ - i.e. the formula will give more

→

Ox .

As a result of the transformation Oxy → Us  , that
consists from a translation and a rotation with angle ϕ , the
quadratic
form
transforms
in
2
2
Λ ′ = n 11s + 2 n 12 s  + n 22  . Between the coefficients
of the linear forms the relation is performed:

m
T 11
 m12

m12 
n
 T ′ =  11
m 22 
 n 12

 cos ϕ
T = 
 − sin ϕ

sin ϕ
cos ϕ

inaccurate results, if

feature of the method ought to take into account at program
realization, that does not represent the special difficulty.

n 12 
 , where
n 22 

Obviously, for every multitude M can received two values
for ϕ and if m12 = 0 and m11 = m 22 , then other point of
support ought be chosen and then m 11 ≠ m 22 and equation
(3) will have only two decisions.


 .


After determination of the axis s is verifying for every
element of M 1 whether exists a symmetrical element in M 2
and if this elements, for which are no suitable, are no more
from determinate with appropriate parameter part of M 1 , then

From this equation follows:

n 12 =

1
(− m 11sin 2ϕ + 2 m 12 cos 2ϕ +
2
+ m 22 sin 2ϕ )

ϕ is nearly zero, π or π . This special
2

(1)

we consider

M 1 with
coordinates (s i ,  i ) ,  i > 0 , there is a element of M 2 ,
such that its coordinates are (s i ,−  i ) .
Because of the symmetry for every element of

M 1 and M 2 as symmetric.

The application of the method is implemented, as in the
parameters of the axial line – point of support and direction, a
narrow area S from the drawing is defined in which is viewed
for the raster image of the axis line with some of the methods
for line recognition.

Then

Method of the lines for the recognition of the axis line
- Essence of the method
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The representation of the segments in (θ , R) space is
used, as in this way facilitates the recognition of axis line. This
transformation applies in the method of Hough (Gotchev G.,
1998).

the point of support

M 1  M 2 . For the of choice of U , the

projections on a coordinate axis

→

θ
U θ θ of points of M 1 and
→

M θ2 are symmetrical. By viewing in U θ θ , is receiving the
subset M 2 and is checking are symmetric to M 1 . The
process stops, when finds the multitude M 2 .

Let the multitude M consists from segments. The center of
gravity of M is chosen for point of support U and uses
rectangular coordinate system Uxy .(fig.2). For determination
→

→
ϕ = ∠ ( Ux, s) , between axis Ux and axis line s
are represented lines, that consist of segments of M in space
(θ , R) .

of angle

(θ , R) space were M 1 is
symmetrical sub-multitude of M 2

Figure 3: Representation in

Determination of the axial line at symmetrical arcs of
circle

M 1 and M 2 , with them
images in (θ , R) space

Figure 2: Symmetrical multitudes

- Essence of the method
As a result of recognition of the lines, that represent the
projection elements in mechanical drawing, are received
vector-described segments and arcs of circles. If in M are
arcs of circles with symmetric parts, then they are with equal
radiuses. A point of support is the center of the segment, which
connected centers of these two arcs. On the fig.4 is illustrated
the case, when an arc of circle k 1 is symmetrical to a part of

As a result of the transformation, the segments of M
represents in the symmetric multitude M θ from the points of

(θ , R) , with vertical direction of the axial lines sθ . The point
of support of axis line in (θ , R) is determined as point of
support of multitude M θ . After axis building s θ , its moving
→
toward π is the angle ϕ = ∠ ( Ux, s)

k 2 . If the centers of arcs are O1 ≠ O 2 , then
the axial line s is the axial line of the segment O1O 2 .
arc of circle

- Determination of the symmetry relation
To be M symmetric multitude, M θ must be symmetric. In
additional must to verify that respective segments in M are
symmetric about s

- Determination of the symmetry relation
The criterion for symmetry of two arcs of circle k 1 and k 2
is the equality of their radiuses. In the case, when two arcs
have equal radiuses, with some approximation, then defines
the middle point U between the centers of arcs and the
symmetric axis s . If the sufficient part of the symmetric image
of one arc towards s coincides with another, then the arcs are
symmetrical. When the centers of arcs O1 and O 2 coincide,
then two arcs are symmetrical as the axial lines have any
direction for s , with that the symmetrical image of one arc
covers sufficient part of another arc.

- Application of the method
Because of the specific path is to information’s
transformation at passing to (θ , R) space , this method can
be used for determination of the axis line and in the case,
when the multitude of segments M 1 is symmetric to submultitude

M 2 of the multitude of segments M 2 (fig. 3).

In such submission of the task is impossible to determination
the point of support, at first. The task has decision through
search in M 2 to detection of symmetry. Using the (θ , R)
space can decrease the operations significantly. Is a possibly
to select and origin of system Uxy in a point that is near to
point of support. This can made, for example, as with
appropriate weights, calculate the coordinates of point near to

DETERMINATION OF THE SYMMETRY RELATION
Realization on recognition of a fragment of the drawing
Here the surveyed methods are using for determination of
symmetry between the multitude M 1 and subset

M 2 ⊂ M 2 , in the cases of segments and arcs of circles, for
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the recognition of the symmetry relation between the
vectorized segments of a mechanical drawing.

from by hand execution and reading (EH) and dynamic
variable experience (DVE) – a result of consisted processes of
perception of the concrete image (fig.5).

Figure 4: Determination of the axial line at symmetrical parts
from circle

Figure 5: Figure 4: Determination of the axial line at
symmetrical parts from circle

After receiving the vectorzation description of the segments
of lines and circles (we here name as a segments), the
recognition of the scanned image of the mechanical drawing
follows with determination of the symmetry relations between
segments and parts of segments. This can be realized fullautomatically, as looking for every segment a segment with
part that is symmetric to the first. If has such, then in the
obtained narrow area S is required the axis line.
Independently of defects owing to the raster representation
and other difficulties in recognition, the determination of the
axis line realizes with representing in (θ , R) -space as in
Dimitrov (2001).

The perception process conditionally divides on procedures
and in this way it can be reproduced through programs, in
dependence of the elements of the notion (BP, EH or DVE). In
every given moment the notion have reference to concrete
area of the image. The objects of perceiving are changing
dynamically, as that can interpret with moving area on the
drawing – a creeping window. In every concrete position the
creeping window consists perceived objects and only a part of
attributes of the system are active (BP, EH and DVE), as only
attributes of DVE are dynamic.
This dynamic model is used for recognition, as for every
attribute of the system (BP, EH and DVE) is creating a
procedure, that works in dependence of the position of the
creeping window and the state of DVE. With so defined model
receives effective structure of methods for recognition of raster
image.

The presence in area S of a axis line is a necessary
condition for the presence of symmetry relation between
segments. All segments with one and same axis line are
described in one symmetrical multitude - symmetry relation is
registered.

On the stage of recognition of vector segments through this
method is solved the question for overcoming of the defect
dismemberment of the segments and the places of cutting with
another lines. This receives with a constant velocity of moving
of the creeping window and these two problems for fusion of
different parts of the recognized segment are decided with their
faster appearance in comparison with the appearance of the
parts of another segments.

The determination of symmetrical sets of segments can be
performed with intervention of the operator. He points one or
some segments and procedure for searching for symmetrical
subset of symmetrical arcs of circles or symmetrical
segments. In this aspect the realization has considerable
advantages before to abilities that offered VP HybridCAD.
Complete decision
For the processing of real examples of scanned mechanical
drawings it is necessary to applied a method for the effective
recognition of the objects and symmetrical shapes. For the
purpose, here will formulate such a method based on heuristic
considerations – the model of the visual perception. The
perception is a process of comparison of the images for the
object with the ideas for it. The key feature of models is
research perception as interaction between processes. The
perception is adaptive and at the presence of errors in the
object's images, they overcomes if possibly use additional
properties for confirmation of the notions. The notion includes
different elements about conservatism, that are related with
basic principles for depicting on the drawing (BP); Experience

Within the boundaries of given position of the creeping
window is realizing and recognition of symmetric shapes, as for
the multitude M 1 from segments in the creeping window
determines appropriate symmetric multitude

M2 ⊂ M2 .

The model is supplemented with the division of the methods
for recognition to methods for separation as the separation of
symbol information from projection elements and to methods
for recognition – recognition of lines, symbols and marks etc.
(Dimitrov, 2001).
EXAMPLES AND CONCLUSIONS
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With the axes lines in mechanical drawings is denoting a
particular symmetry between the elements of the drawing:
- A linear symmetry between the parts of objects of the
drawing.
- A symmetry with horizontal and vertical axes in simplified
cases in depicting of the apertures and cylindrical bodies.
The offered method for definition symmetrical units in a
mechanical drawing is implemented with the programmed
procedures used immediately of graphics possibility of the
display. Before the applying of the method a procedure of
separation the projection elements from characters and
symbolic set was used. The creeping window is realized with
shape of rectangular. At given its position are used
simultaneously different stages of the treatment of the image.
The operator points on set of projection elements Γ r and after
looking for in the set of segments, their symmetrical are
determining and the position of axis line is specifying. There is
provided a parameter that gives limit of precision of the
symmetrical accordance. If the program not recognized the
symmetry, then a greater value is giving to the parameter.

The offered method reconstructs the exact geometric shape
of the symmetric elements of a mechanical drawing. It is
realizing with minimum intervention of the operator or fully
automatically, if it is performs by tracing in the set of all
segments. The method supports and the recognition of axial
lines in all cases of their using.

б.
a.

After recognition of the axis line, a procedure for
determination of all symmetric segments about axis line is
implementing. After which, it can correct its position and shape
– with this realizes an exact presentation of the symmetric
shape.

Figure 6: Experimental examples
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On the fig 6 are presented two images, that were processed.
On processing with VP HybridCAD it turn out that the
automatic operation for correcting on the shape and the
positioning on the drawing Deskew is performed successfully
for the image on the fig. 6а and can not work for the image 6б.
The symmetry in image on fig. 6а is discern by offered here
method. Here for Γ r is point segments from contour. The
image on fig. 6б is with two axes lines, which are not
recognized, directly because of overlapping with hatch lines.
From imaging in (θ , R) space the hatch lines are separating.
After that it is received, that the outline is an arc of a circle. In
this case the axial lines can be two – horizontal and vertical. At
the image is discerned the presence of two lines with this
directions.
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