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Reijnders, N.H.G.; Real-time voorbewerking van video
signalen voor het automatisch lassen. Afstudeerverslag,
vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven,
jan. 1987.

Dit rapport beschrijft de voorstudie, het ontwerp en de
realisatie van een signaalbewerkingseenheid voor real-time
voorbewerking van het beeldgedeelte van een video-signaal.
Het verrichtte onderzoek maakt deel uit van een haalbaar
heidsstudie voor een sensorsysteem voor het automatisch
lassen m.b.v. lasbadobservatie. De lasbadgeometrie bevat
informatie, waaruit we stuursignalen voor een lasrobot kun
nen afleiden, die binnen 100 ms beschikbaar moeten zijn.
Signaalvoorbewerking dient om in een vroeg stadium van de
verwerkingscyclus de rand van een lasbad te localiseren.

De signaalbewerkingseenheid maakt gebruik van eenvoudige
technieken als differentiatie en thresholding. Het resultaat
wordt opnieuw in de vorm van een video-signaal gebracht.

Het is mogelijk met deze technieken voldoende nauwkeurig
de rand van het lasbad te detecteren. De beperking dat
hierbij aIleen verticale randen gedetecteerd kunnen worden,
waardoor er sprake is van informatieverlies, is voor toepas
sing in lasbadobservatie nog acceptabel. Een vervolgstudie
zal moeten onderzoeken hoe de verkregen informatie snel en
efficient aan een computersysteem doorgeven kan worden.

Reijnders, N.H.G.; Real-time pre-processing of video
signals for automatic welding. Thesis, Measurement and
Control Section ER, Eindhoven University of Technology,
Jan. 1987.

This report describes the investigation, design, and reali
sation of a signal processing unit for processing in real
time the image part of a video signal. It is part of a
feasibility study for the developement of a sensor system
for automatic welding based on weld puddle observation. The
geometry of the weld pUddle should give us information to
derive control data for a robot, which have to be available
in less than 100 ms. The goal is to localise the edge of the
weld puddle at an early stage of the processing cycle.

The signal processing unit uses simple techniques like
differentiation and thresholding. The result is recomposed
to form a video signal.

It is possible to detect with these techniques the edge of
the pUddle with sufficient accuracy. The constraint that
herewith only vertical edges can be detected, which means
loss of information, is acceptable for the application of
signal pre-processing in weld pUddle observation. A subse
quent investigation should examine in which way the extrac
ted data can be transferred quickly and efficiently to a
computer system.
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o. Inleiding

0.1 Onderzoeksprogramma Flexibele Automatisering en Industrie
Robots

In de vakgroep Meten en Regelen (ER) van de faculteit Elektro
techniek van de Technische Universiteit Eindhoven wordt onder
zoek verricht aan de technisch-wetenschappelijke aspecten van
de introductie van industrie-robots in produktie-sytemen. Het
is belangrijk dat produktiesystemen gemakkelijk aanpasbaar
zijn aan variaties in het produktieproces. Vanwege het inter
disciplinaire karakter van flexibele automatisering partici
peert de vakgroep Meten en Regelen in de interfaculteits
werkgroep FAIR. FAIR staat voor Flexibele Automatisering en
Industrie Robots. In dit project wordt samengewerkt met de
vakgroep Produktietechnologie en -automatisering (WPA) van de
faculteit Werktuigbouwkunde.

Een van de onderwerpen in FAIR is sensorgestuurd lassen. Het
automatisch lassen met een 2de of 3de generatie robot .vereist
sensorinformatie voor:

- de localisering van het begin van de lasvoeg
- het volgen van de lasvoeg en het juist positioneren

van de lastoorts boven de lasvoeg
- het juist instellen van de lasprocesparameters

(lasspanning, lasstroom, gasflow, voortloopsnelheid)
Een deelonderzoek binnen het onderwerp sensorgestuurd lassen

is het project lasbadobservatie. Een doel van lasbadobservatie
is de informatie te verkrijgen over het lasproces die aanwezig
is in de lasbadgeometrie. Deze informatie kan gebruikt worden
voor het volgen van de lasvoeg, het juist positioneren van de
lastoorts en het instellen van de lasprocesparameters.

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden
en het ontwerpen en realiseren van een video-signaal
bewerkingseenheid voor real-time voorbewerking van video
signalen t.b.v. een lasbadobservatiesysteem voor automatisch
lassen.

0.2 Lasbadobservatie en automatisch lassen

Het GMA-lassen is een technologie, waarbij sensorinformatie
gebruikt zou kunnen worden voor automatisering van het proces
met behulp van robots. GMA-lassen is een verzamelnaam voor MIG
(Metal Inert Gas)- en MAG (Metal Active Gas)- of CO 2 -lassen.
GMA-lassen staat voor GaS-Metal-Arc-Welding (in het Engels
afgekort tot GMAW). Deze paragraaf beschrijft de toepassing
van een beeldsensor voor lasbadobservatie bij het GMA-lassen.

De benaming GMA geeft aan dat het lasproces plaatsvindt
onder gasbescherming, dat er een elektrische boog aanwezig is
als warmtebron en dat er sprake is van een afsmeltende metalen
elektrode. Het beschermgas voor MIG-lassen is een mengsel van
Argon en C02. Op de GMA-lastoorts is een pakket slangen en
kabels aangebracht via welke de aanvoer plaatsvindt van
beschermgas, elektrische stroom en lasdraad (afsmeltende
elektrode) .

De elektrische boog tussen het werkstuk en de elektrodedraad
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doet het werkstukmateriaal plaatselijk smelten. Ook het
uiteinde van de elektrodedraad smelt af. Het lasproces wordt
in stand gehouden doordat de elektrodedraad mechanisch wordt
toegevoerd. We beperken ons hier tot liggende onderhandse
lasverbindingen. De druppeltjes vloeibaar metaal, welke
onstaan bij het afsmelten van de draad, vallen op het werkstuk
en vloeien samen met het gesmolten deel van het werkstuk. Zo
onstaat er onder en achter de lastoorts een plasje vloeibaar
metaal. Dit noemen we het lasbad. Wanneer de lastoorts over de
scheidingslijn tussen twee werkstukdelen (lasvoeg) wordt
bewogen, onstaat er na het passeren van de de toorts en het
stollen van het lasbad een verbinding. Dit noemen we de
lasnaad.

Het gesmolten metaal in de lasvoeg heeft een temperatuur van
ca. 1800 K. Het werkstuk is koud en aIleen in de nabije
omgeving opgewarmd. Er is een scherpe temperatuurgradient aan
de rand van het lasbad. Het lasbad gaat gedeeltelijk
verscholen achter de elektrische boog.

De stralingsintensiteit van het lasbad en de elektrische
boog is afhankelijk van de temperatuur en de emissiecoef
ficient. Deze straling - infrarode-straling of warmtestraling
- wordt beschreven door de stralingswet van Planck (lit. 1):

2 'Tl' hc 2 1

hc/ ). kT
e - 1

M).( ).,T) = £().) .---- -------
).5

(0.1)

waarbij: M).()., T) = spectrale stralingsvermogen per
opp. eenheid als functie van de
de golflengte (W 'lll - 3)

). = golflengte (m)
T = absolute temperatuur (K)
h = constante v. Planck =

6,62552.10 -34 J.s
k = constante v. Boltzmann =

1,3806.10 -23 J'K- 1

C = lichtsnelheid =
2,998.10 +8 m 's - 1

£( ).) = emissiecoefficient als functie
van de golflengte

Een goede benadering van de fysische werkelijkheid krijgen we
door te veronderstellen dat de temperatuur en de emissiecoef
ficient van de boog en van het lasbad constant zijn en de
volgende waarden hebben:
T1 = 1800 K en £1 = 0.5 voor het lasbad en T2 = 7500 K en £2 =
0.01 voor de elektrische boog.

Fig. 0.1 is een een schematische weergave van de stralings
intensiteit van lasbad en boog als functie van de golflengte:
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0.4 1.6 4.0

fig. 0.1 Spectrale stralingsvermogen per opp. eenheid als
functie van de golflengte

Het maximum van M A( A,T) wordt bereikt voor:

A =m

hc

4,965 'kT
(0.2)

Oit verband is bekend als de verschuivingswet van Wien. Bij
een temperatuur van T1 = 1800 K is Am 1 = 1. 6 /J. m; bij een
temperatuur T2 = 7500 K is Am2 = 0.4 /J. m. Het spectrum van de
de boogemissie bevat dan ook vee1 ultraviolet en blauw licht.
Het spectrum van de lasbademissie bevat voornamelijk nabij
infrarood licht. Over een breed golflengtegebied is de
straling van de boog vee1 intenser dan de straling van het
lasbad. Ook in het infrarood-gebied zijn de boog- en
lasbadstraling van vergelijkbare intensiteit.

Het lasbad wordt geobserveerd met een CCO-camera en met
behulp van speciale optische filters. Oe CCO-camera is
gemonteerd aan de robothand (fig. 0.2).

fig. 0.2 CCO-camera en lastoorts bevestigd aan de robothand
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Het doel van lasbadobservatie is uit de lasbadbeelden
informatie over het lasproces te verkrijgen, die in de
lasbadgeometrie verscholen ligt (lit. 3). De lasbadgeometrie
bevat informatie over belangrijke parameters bij het las
proces. We noeme~ een aantal van die parameters:

- de positie van de lasdraad t.o.v de lasvoeg
(zijdelingse verplaatsing lastoorts)

- de penetratiediepte
(diepte van inbranding lasnaad)

- de breedte van de gelaste naad
Met een optisch filter beperken we de observatie van het

lasbad tot een smal golflengtegebied (10 nm breedte). Dit
heeft een tweeledig doel:

1) beperking van de zeer hoge lichtintensiteit van de
boog

2) selectie van een frequentieband waarbinnen de
verhouding boogemissie-Iasbademissie acceptabel is

Voor de selectie van de juiste frequentieband zijn 3 aspecten
aan de orde:

- de verhouding lasbademissie-werkstukemissie
(beeldcontrast)

- de verhouding boogemissie-Iasbademissie
(beeldverstoring)

- de spectrale gevoeligheidsband van de CCD-camera
(0.4um - 1.2um)

Het 1 ste aspect (beeldcontrast) vereist een zo klein mogelijke
observatiegolflengte. Echter voor de onderdrukking van het 2 ae
aspect (beeldverstoring) is juist een zo groot mogelijke
observatiegolflengte noodzakelijk. Dit is een contradictie.
Voor een gedetailleerde mathematische afleiding verwijzen we
nogmaals naar lit. 3.

Het 3 de aspect, de spectrale gevoeligheid van de CCD-camera,
legt een verdere beperking Ope Deze camera (fabrikaat High
Technology Holland, type MK1) is gekozen vanwege z'n
eigenschappen en kenmerken:

- spectrale gevoeligheid van zichtbaar licht tot nabij
infrarood

- goede anti-blooming
- geen nalichten
- ongevoelig voor magnetische velden en

mechanische trillingen en schokken
- compact
- C-mount lensvatting
- 15 V voedingsspanning

De genoemde contradictie, in samenhang met de keuze van
beeldsensor, impliceert een optimale observatiegolflengte.
Echter, omdat verschillende parameters zoals boogemissie en
boogtemperatuur sterk varieren en de emissiecoefficienten van
lasbad en werkstuk niet goed bekend zijn, is de bepaling van
de juiste golflengte aIleen empirisch mogelijk. uit experi
menten is gebleken dat een optisch filter met een centrale
golflengte A= 1.188 u m goede resultaten geeft.

Een deeI van de infrarode straling, afkomstig van de
lasomgeving wordt door de combinatie optisch filter - CCD
camera vertaald in een monochroom video-beeld. Hoewel de
verkregen lasbadopnamen van aard nogal onrustig zijn en de
lasbadomgeving agressief is vanwege rondvliegend spetters, is
de kwaliteit voldoende om met behulp van beeldbewerkings-
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technieken de rand van het lasbad te bepalen.
In fig. 0.3 zijn foto's afgedrukt van lasbadobservatie

opnamen. Het betreft een beeldframe van video-opnamen van het
MIG-lassen in een zg. V-voeg (links) en een beeldframe van
video-opnamen van het MIG-lassen in een z.g. I-voeg (rechts).

fig. 0.3 Video-opname van het MIG-lassen in een V-voeg
(links) en van het MIG-lassen in een I-voeg
(rechts)

Het beeld wordt gekenmerkt door een zwakke intensiteits
overgang aan de rand van het lasbad, doch een duidelijke
intensiteitsovergang van lasbad naar boog. De boog bevat geen
relevante informatie en wordt gezien als beeldverstoring. De
relevante informatie in het ligt bij lagere beeldintensiteit.
Echter de geometrie van het lasbad en de positie van de
laselektrode zijn duidelijk herkenbaar.

Om de beeldkenmerken nader te kunnen analyseren is het
video-signaal geregistreerd gedurende een beeldframe met een
opname van het lassen van een I-naad. De registratie is
uitgevoerd met een oscilloscoop (Tektronic 7623A) met dual
time-base (module 7B53A). Uit dit beeldframe zijn 3 horizon
tale beeldlijnen geselecteerd en afgebeeld in fig. 0.4. Het
beeldframe is een opname van het MIG-lassen van een I-voeg. De
bovenste beeldlijn is bevindt zich ter hoogte van de
laselektrode, de middelste beeldlijn is een doorsnede ter
hoogte van het brede lasbad en de onderste beeldlijn is de
doorsnijding van het gedeelte van het lasbad liggende in de I-
voeg. ,

De beeldhelderheid van het lasbad is 10 a 30% van de
maximale helderheid. Het booglicht is 100% van de beeldhelder
heid (als gevolg van white clipping). In fig. 0.4 is duidelijk
zichtbaar dat de rand van het lasbad een zwakke overgang in
het beeldsignaal vertoont.
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fig. 0.4 Drie geselecteerde beeldlijnen uit een beeldframe
met een opname van het MIG-lassen van een I-naad

0.3 Sensorsysteem voor automatisch lassen

Het sensorsysteem voor lasbadobservatie en automatisch lassen
kan bestaan uit:

- een CCD-camera met optisch filter voor het opnemen
van lasbadbeelden

- beeldbewerkings- en beeldverwerkingsapparatuur voor
het afleiden van sensorinformatie uit de lasbad
beelden

In principe verwerkt het sensorsysteem dezelfde soort informa
tie als die een handlasser visueel waarneemt.

Een sensorsysteem voor automatisch lassen, gebaseerd op
lasbadobservatie, kan er als voIgt uit zien:

video
ir.

C:L-eamer:c

~
~

fig. 0.5 Sensorsysteem voor automatisch lassen
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De sensor - de CCD-camera - is gekoppeld aan beeldverwerkings
apparatuur. Door het scannen van de video-camera en het
aanbrengen van lijn- en framesynchronisatiepulsen ontstaat een
standaard videosignaal. De framegrabber bemonstert het video
signaal en kwantiseert de helderheid in grijs~7aarden. De
pixelgrijswaarden worden opgeslagen in een beeldgeheugen. De
image processing unit heeft toegang tot het beeldgeheugen. De
image processor van deze unit heeft toegang tot het
beeldgeheugen. De programmatuur bevat standaardprocedures voor
pixeloperaties, zoals thresholding en gradientbepaling.

Met dit systeem is het mogelijk sensorinformatie - in de
vorm van control data (stuursignalen) voor een lasrobot - te
filtreren uit het sensorsignaal (=video-signaal). De besturing
van het lasproces vereist real-time image processing. Indien
deze informatie in minder dan 100 ms beschikbaar is, dan is
voldaan aan de eis die men bij het lasproces moet stellen voor
real-time procesbesturing.

De verwerkingssnelheid van pixeloperaties - geimplementeerd
in software op een PC of minicomputer - is te traag voor
toepassing in een sensorsysteem voor lasbadobservatie. Hard
ware-implementatie van beeldbewerkingsoperaties is noodza
kelijk. Echter, vision systemen uitgerust met speciale
beeldbewerkingshardware zijn nog erg kostbaar.

Een efficiente methode om computerrekentijd te verkorten is
is mogelijk door voorbewerking van het sensorsignaal met een
aparte schakeling. In een vroeg stadium worden dan zeer sneIIe
bewerkingen uitgevoerd op het sensorsignaal met als doel
tijdrovend werk van de computer aanzienlijk te beperken. De
signaalvoorbewerkingseenheid filtreert uit het sensorsignaal
de voor de computer relevante informatie.

Het sensorsysteem voor lasbadobservatie kan er dan als voIgt
uit zien:

video

in 1 81gnaal-

voorbewerking

CCD-camera

~
~

video ?1deo

fig. 0.6 Sensorsysteem - met signaalvoorbewerking - voor
automatisch lassen

0.4 Gradientbepaling en edge-detectie
(digitale beeldbewerking)

Het doe1 van lasbadobservatie is om aan de hand van
lasbadbeelden informatie over lasbadgeometrie en lasproces te
verkrijgen. In concreto moeten er metingen verricht worden aan
het lasbad. Belangrijke parameters zijn b.v.:

- positie van het lasbad t.o.v. de lasvoeg
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- positie van het lasbad t.o.v. de lasvoeg
(zijdelingse verplaatsing)

- breedte van het lasbad
De metingen zijn relatief eenvoudig wanneer de rand van het
lasbad en de rand van de lasdraad geidentificeerd zijn. Met
behulp van digitale beeldbewerkingsoperaties als convolutie en
thresholding kunnen we edges in het beeld identificer~n.

Een edge in een beeldframe kunnen we definieren als een
discontinuiteit, d.w.z. een min of meer abrupte overgang in
beeldhelderheid of grijswaarde (lit. 5). Er zijn verschillende
typen edges. In fig. 7 zijn er een aantal typen edges
afgebeeld:

ideal edge

_/ ramp edge

noise edge

fig. 0.7 Een aantal typen edges (edge-profielen)

In het geval van een plaatscontinue, analoge representatie
van een beeldframe kunnen we dit frame beschrijven met de
beeldfunctie:

f = f(x,y), (0.3)

waarbij (x,y) de beeldpuntcoordinaat en f(x,y) de beeldhelder
heid is. De gradient van een beeld wordt dan gedefinieerd als:

grad f(x,y) = (a/ax f, a/ay f) T (0.4)

Als de richting van een edge niet belangrijk is, kunnen we de
absolute waarde van de gradient of de Laplace operator
gebruiken voor het detecteren van edges in een beeldframe met
een thresholder.

Thresholding is een gebruikelijke methode om objecten of
randen van objecten in een beeld te identificeren. Als een
beeldframe f(x,y) gedrempeld wordt met threshold-waarde t, dan
is het resultaat van thresholding een binair beeld ft(x,y)
gedefinieerd door:



o als f(x,y) ~ t
f t(x,y) =

1
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als f(x,y) > t
(0.5)

Voor digitale beeldbewerking hebben we een plaatsdiscrete,
gekwantiseerde representatie van een beeldframe. Dit frame
kunnen we beschrijven met de beeldfunctie:

g = g(x,y), (0.6)

waarbij (x,y) de pixelcoordinaat en g(x,y) de pixelwaarde is.
Een pixel (picture element) is een eindig element van het
digitale beeldframe (array).

Met een frame-grabber kunnen we analoge beelden digital i
sereno Het aantal grijswaarden wordt bepaald door het aantal
bits per pixel. De hoeveelheid inforrnatie per beeldframe wordt
bepaald door het aantal pixels per frame en het aantal bits
per pixel. Voor een systeem met 512 x 512 pixels en 256
grijswaarden is de hoeveelheid inforrnatie per frame 2.097.152
bits.

De operators voor digitale beeldbewerking zijn discreet.
Locale operators zijn gedefinieerd voor een window van n x m
pixels. We noemen hier een aantal locale operators (lit. 5,6):

1) discrete gradient: lineair, 3 x 3 - window

grad discrg(x,y) =

+ 1

( ~

i = - 1

+ 1 + 1

L k ij g(x+i,y+j), L
j =- 1 i =- 1

+ 1

L 1 i j g(x+i,y+j»
j =- 1

(0.7)

waarbij:

[k_l-I k 0-1 k 1 - 1

verticale edge template K 3 x3 = k -10 k 00 k 10 =

k - 11 k 0 1 k 11

[

-1
-1
-1

o
o
o ~ ]

[1_ ,-,1 0 -, 1 1 - 1

]horizontale edge template L 3x3 = 1- 10 100 1 10 =

1 - 11 1 01 1 1 1

[-~ -1

-~ J0
1
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2) Roberts gradient: niet-lineair, 2 x 2 - window

grad Rob g(x,y) =

max { Ig (x, y) -g (x+1, y+1) I, Ig (x,y+1) -g (x+1, y) I} (0.8)

3) discrete Laplace operator: lineair, 3 x 3 - window

V'2discr g(x,y) =

+ 1 + 1

L L m i j 9 (x+i , y+j )
1=-1 j=-l

waarbij:

Laplacian template

(0.9)

[

m - 1- 1 m 0 - 1 m 1- 1]

M 3X3 = m_ 10 moo mlo =

m- 11 mOl m 11

[
0 -1/4 0]

-1

0
/4 1 -1/4

- 1/4 0

De Roberts gradient of de Laplace operator kunnen we
implementeren in een zg. convolutiefilter. Dit filter berekent
de Roberts gradient c.q. de Lapace operator voor aIle pixels
van een beeldframe. Met een thresholder kunnen we nu edges
identificeren. Een contour in een beeld wordt gevormd door een
aaneengesloten rij van geidentificeerde edges.

Vision systemen met beeldbewerkingshardware zijn duur in
aanschaf. In par. 0.5 wordt een andere aanpak beschreven voor
het bepalen van contouren in een beeld.

0.5 Real-time voorbewerking van video-signalen
(hardware based)

In lit. 7 wordt het ontwerp van een built-in contour-extractie
circuit voor een CCD-camera besproken. Met een tapped-delay
line wordt de 2de differentie van het video-signaal bepaald:
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-

fig. 0.8 2de differentie filter (tapped-delay-line) en
thresholder voor detectie van verticale edges.

De vertragingslijn heeft 3 aftakkingen. De vertragingstijd ~

komt overeen met de aftastperiode van een pixel. Het filter
bekijkt 3 opeenvolgende pixels op een horizontale lijn. De
overdrachtsfunctie is:

H(f) = 12 (1 - cos2 7tf &') I,
1

2&'
(0.10)

Het uitgangssignaal v 0 u t = f (t) - 2f (t- &') + f (t-2.:IT') is de
2de differentie van het beeldhelderheidssignaal v in = f (t) .
Omdat het convolutiefilter slechts 3 opeenvolgende pixels op
een horizontale lijn bekijkt, kunnen aIleen verticale edges
geidentificeerd worden. Dit betekent dat in een beeldframe met
een opname van een zwarte schijf tegen een witte achtergrond 2
halve manen als contour geextraheerd worden. Er is dus sprake
van informatieverlies.

Voor een willekeurig genomen beeldframe is het aantal
geidentificeerde edges in een beeld afhankelijk van de
drempelwaarde V TH van de thresholder. Afhankelijk van de
beeldinhoud en de beeldkwaliteit is er een optimale drempel
waarde (adaptieve thresholding). Indien de thresholder te
gevoelig is ingesteld, worden zowel "juiste" als "onjuiste"
edges geidentificeerd. De "onjuiste" edges kunnen het gevolg
zijn van ruis. Indien de thresholder te ongevoelig is
ingesteld, worden zwakke edges niet geidentificeerd. Dit
betekent dat randen van objecten niet volledig zijn en er dus
te weinig informatie uit het beeldframe is gehaald.

Alvorens het video-signaal van een CCD-camera wordt samen
gesteld, passeert het analoge, tijd-discrete signaal van de
beeldsensor (CCD-chip) een smoothing filter met afsnij
frequentie 5 MHz. Daardoor is het beeldgedeelte van het video
signaal een analoog, tijd-continu signaal. Het boven be
schreven filter met thresholder kunnen we dus ook analoog
uitvoeren.

Met een 2de orde differentiator (cascade schakeling van twee
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1 ste orde differentiatoren) kunnen we zowel de lste als de 2 de
afgeleide van een beeldsignaal bepalen. Een threshold circuit
detecteert met deze signalen edges in een beeldframe.

Het uitgangssignaal van het analoge filter na 1x differen
tieren is evenredig met de horizontale gradient

a/ ac f (x, y) (0.11)

van het beeldframe f(x.y).
Het uitgangssignaal van het analoge filter na 2x differen

tieren met de term

uit de Laplace operator

? 2 f (x , y) = a2/ ac 2 f (x , y) + a2/ &j 2 f (x , y)

(0.12)

(0.13)

van het beeldframe f(x,y).
Omdat bij deze methode van signaalvoorbewerking een stan

daard video-signaal het te bewerken signaal is, is aIleen
detectie van verticale edges mogelijk. Hier is dus ook sprake
van informatieverlies. Dit kan voor sommige toepassingen niet
erg zijn. Voor lasbadobservatie moeten we dit onderzoeken. De
keuze van de orientatie van de camera kan in dit onderzoek een
belangrijke factor zijn.

Indien informatieverlies ontoelaatbaar blijkt, zal uitbrei
ding van de mogelijkheden van de signaalvoorbewerking nood
zakelijk zijn. Met behulp van 2 vertragingslijnen van 64 ~

voor beeldlijnen, kunnen we 3 beeldlijnen in een beeldframe
vergelijken. Hiermee hebben we dan een convolutiefilter voor
de detectie van horizontale edges gerealiseerd.

Door de snelheid waarmee signaalvoorbewerking uitgevoerd
wordt, kunnen we voldoen aan de eis (verwerkingstijd < 100 ms)
die men bij het lasproces moet stellen voor real-time
procesbesturing. Na voorbewerking is nog voldoende tijd
beschikbaar voor verwerking van data (metingen aan de
lasbadgeometrie).

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op signaalvoorbewerking
van het video-signaal.
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1. Ontwerpeisen

De verwerking van lasbadbeelden tot de eigenlijke meetgegevens
kan geschieden op een digitaal beeldverwerkingssysteem. De
eerste fase in de verwerking - bewerking van de lasbadbeelden
- vraagt relatief eenvoudige technieken. Echter de hoeveelheid
informatie per beeld is in de orde grootte van 2 Mbit.
Hierdoor is de benodigde bewerkingstijd per beeld relatief
lang. De totale verwerkingstijd dient beperkt te blijven
« 100 ms). Daarom is besloten te onderzoeken of analoge
technieken bruikbaar zijn om de relevante informatie in
lasbadbeelden te selecteren of zelfs te separeren. De
verwerking van de met analoge technieken voorbewerkte beeld
signalen kan geschieden op een beeldverwerkingssyteem.

Voor het ontwerp en de realisatie van een signaalbewerkings
eenheid voor beeldsignalen kunnen we nu de volgende eisen
opstellen:

- de beeldinformatie is beschikbaar in de vorm van
een CCIR-norm video-signaal, afkomstig van een
camera

- voor het bewerken van het video-signaal zal
gebruik gemaakt worden van analoge technieken
zoals het niet-lineair versterken en
het differentieren

- het resultaat dient opnieuw te worden gepresen
teerd in de vorm van een video-signaal

- de signaalbewerkingseenheid kan als losstaande
module al dan niet in het sensorsysteem worden
opgenomen.
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2. Systeembeschrijving

2.1 Inleiding het video-signaal volgens CCIR-norm

H~t monochrome video-signaal van de Europese TV-systemen is
gestandariseerd in de CCIR-norm voor het 625-lijnensysteem
(CCIR = Comite Consultatif International des Radiocommuni
cations) (lit. 9).

Het beeldframe van 625 lijnen is opgebouwd uit 2 rasters:
het 1 s teen 2 de half-frame. De 2 half-frames vormen door
inlaced scanning (lijn-interliniering) een beeldframe.

.=i - - -- - - -- - - - -- -~ - - -- - - - --- - - -- - -~~ --- - - -- -- - - - --- -- - - ~- - - -- - -- - ---- - -~- -f- - - -- -- -- - - --~-:f- - - - - - - ~

____ ,3te half-frame

___ 2de half-frame

-·"-retrace

fig. 2.1 Opbouw van een beeldframe: even en oneven half-frame

De raster-frequentie is 50 Hz; de frame-frequentie is 25 Hz.
De lijnfrequentie bedraagt 15.625 Hz. In fig. 2.2 is het
video-signaal volgens de CCIR-norm voor een beeldlijn weerge
geven.

"I

H = 64."11

I· I
-Ia. = r

.'2 M '

, 00j6 Iwit nivea.u

zvartnivea.u

bla.nknivea.u

30'.Jll + 5)6____ .-OJ'

3(1)(,

0.7 v

0.3 v

synchr.niveau ~7 f'1I

--j '.5 fJ's

fig. 2.2 CCIR-norm video-signaal voor een beeldlijn
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Het video-signaal bestaat uit een synchronisatie- en een
beeldgedeelte. De signaalniveau's zijn gestandariseerd: het
video-signaal is maximaal 1.0 vt-t bij een karakteristieke
impedantie van 75 S"l; het synchronisatieniveau is 0% van het
maximale signaalniveau, het witniveau is 100% van het maximale
signaalniveau. De duur van een beeldlijn (= H) is 64~. Het
beeldgedeelte is 52~ in tijdsduur. De duur van het
horizontale blanking interval (= a) bedraagt 12~. Dit
blanking interval bestaat uit de zg. voorstoep (= 1.5~), de
lijnsynchronisatie-puls (= 4.7~) en de zg. achterstoep (=
5.8~). De lijnsynchronisatie-puls is een stuurpuls voor de
horizontale afbuig-electronica van de monitor. In video
signalen voor kleurbeelden is in de achterstoep ruimte
gereserveerd voor de z.g. burst. Dit is een RF-puls van 4.43
MHz (ca. 10 perioden) voor het synchroniseren van de synchrone
detector van de kleurdecoder.

Behalve de lijnsynchronisatie bevat het video-signaal ook
framesynchronisatie voor sturing van de verticale afbuig
electronica van de monitor. De lijnsynchronisatie definieert
het begin van een beeldlijn: de framesynchronisatie definieert
het begin van een raster. In fig. 2.3 is het verticale
blanking interval voor zowel het 1 s teals het 2 de half-frame
afgebeeld:

,
,"

fig. 2.3 Verticale blanking interval

De duur van het verticale blanking interval is 25H + a = 1.6
ms. Door het aanbrengen van twee verticale blanking interval
len heeft een beeldframe nog 575 resterende effectieve
beeldlijnen. Het verticale blanking interval bevat 5 zg. voor
egalisatiepulsen, 5 rastersynchronisatiepulsen en 5 zg. na
egalisatie pulsen. De betekenis van de begrippen voor
egalisatie en na-egalisatie worden duidelijk in par. 2.2.1.

Doordat het aansturen van de horizontale afbuiging gedurende
het verticale blanking interval gewoon doorgaat, kunnen
terugslagstrepen op het zichtbaar zijn een kwalitatief minder
goede monitor. Dit is dan het gevolg van een slechte
onderdrukking van de beeldintensiteit (beeldblanking) geduren
de de verticale terugslag. Het mag duidelijk zijn dat fig. 2.1
slechts een geidealiseerde weergave van de beeldopbouw is.

Het video-signaal heeft zodanige eigenschappen, dat op een
monitor een stabiel, scherp en natuurlijk beeld ontstaat. De
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in het video-signaal aangebrachte lijn- en framesynchronisatie
maakt het mogelijk met gestuurde afbuig-electronica een
stabiel beeld op een monitorscherm te creeren. De 25 Hz frame
frequentie is - historisch gezien - gekozen vanwege de
mogelijkheid tot koppeling van de afbuiging met het lichtnet.
Dit wordt tegenwoordig niet meer toegepast. Doordat het beeld
is opgedeeld in 2 rasters die met gebruik van interliniering
na elkaar worden vertoond met raster-frequentie 50 Hz,
ontstaat voor menselijke waarneming een rustig beeld.

De beeldscherpte is afhankelijk van de horizontale en
verticale resolutie. Een beeld bestaat uit 575 horizontale
lijnen. Hierdoor ligt de verticale resolutie vast. Om
horizontaal dezelfde resolutie te hebben, is een signaalband
breedte van tenminste 5 MHz vereist.

Het verband tussen de beeldsignaalspanning en de beeld
lichtsterkte is bij een beeldbuis niet-lineair. Om toch een
natuurlijk beeld op een monitor te creeren wordt een zg.
gamma-correctie op het beeldsignaal van de camera toegepast.

In fig. 2.4 is schematisch het totale systeem camera-monitor
weergegeven.

vr Ioonitor I

fig. 2.4 Totale systeem camera-monitor

Het niet-lineaire verband van de beeldbuis kunnen we
beschrijven met (2.1):

'Y
t

V r = C r 'f r (2.1)

-y =r

c =r

waarbij: v r = beeldsignaalamplitude
monitor-zijde (V)
luminantie monitor-zijde
(cdjm 2)
gamma-constante beeldbuis =
2,2
constante

Voor de camera - met geinstalleerde gamma-correctie - is het
niet-lineaire verband:

(2.2)

waarbij: f t = luminantie camera-zijde (cdjm2)
v t = beeldsignaalamplitude

camera-zijde (V)
'Y t = gamma-constante camera
c t = constante

Als we het transmissie-kanaal geldt dat v t - V r' dan geldt
voor het totale systeem (2.3):
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(2.3)

waarbij: c t , r = constante

Het totale systeem is lineair, indien 'Y t = 1/ 'Y r = 0.45. Om
economische redenen is afgespruken deze correctieschakeling
niet in de monitor, maar in de camera aan te brengen.

2.2 Bewerkingsmodule: te realiseren functies

Deze paragraaf geeft de systeembeschrijving en -functies van
de te ontwerpen bewerkingsmodule. Deze module zal deel
uitmaken van een sensorsysteem voor het automatisch lassen
(fig. 0.6, par. 0.2).
Na de verschillende bewerkingsstappen wordt het signaal weer
in de vorm van een video-signaal gebracht en kan vervolgens
aangeboden worden aan beeldbewerkings- c.q. beeldverwerkings
systeem voor nabewerking en/of verwerking van de beeld
informatie.

In fig. 2.5 is het blokschema van de voorbewerkingsmodule
afgebeeld. De video-camera is een signaalbron met een
uitgangsimpedantie van 75 n. De ingangtrap van de module zorgt
voor een karakteristieke afsluiting. Het signaaltransport
tussen de signaalbron en de bewerkingsmodule vindt plaats via
een coax-kabel (unbalanced) met een karakteristieke impedantie
van
75fi. Deze kabel dient karakteristiek afgesloten te zijn. Bij
gebruik van lange kabels wordt hierdoor het optreden van
reflecties voorkomen. Het signaal aan de ingang module is bij
karakteristieke afsluiting maximaal 1 vt-t.

Het is mogelijk dat het video-signaal "zwevend" wordt
aangeboden (als de signaalbron aan de uitgang gelijkspannings
ontkoppeld is), waardoor de helderheidsniveau's niet meer
gedefinieerd zijn. Terugwinning van een gelijksspanningsniveau
wordt gerealiseerd met het zg. video-clamp circuit. Hierna kan
bewerking van het beeldgedeelte plaatsvinden.

In het tijd-domein moeten we definieren, wanneer er
synchronisatie en wanneer er beeldgedeelte is in het video
signaal. Het beeldgedeelte definieren we met een line window
en een frame window-signaal. Deze timing-signalen worden
gesynchroniseerd met de lijn- en beeldsynchronisatie. De z.g.
synchronisatiescheider filtreert de lijn- en beeldsynchroni
satie uit het video-signaal.

Er zijn een aantal bewerkingsstappen mogelijk:
1) niet-lineair versterken: extra "~correctie"

van het beeldgedeelte
2) differentieren: het bepalen van de 1 ste en 2 de

afgeleide van het beeldgedeelte
Deze bewerkingen beperken zich niet aIleen tot het beeld
gedeelte, maar betreffen het volledige video-signaal. Echter,
met behulp van de timing-signalen kunnen we het bewerkte
beeldgedeelte van de bewerkte (en dus verminkte) synchroni
satie onderscheiden.
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Het is noodzakelijk dit onderscheid na bewerking te maken,
ter voorkoming van ongewenste transientverschijnselen. Dit zal
nog nader toegelicht worden in de deelpar. 2.2.2 en 2.2.3.

Na de bovengenoemde bewerkingsstappen is edge-detectie
mogelijk. Hiermee kunnen significante intensiteitsovergangen
in een beeld geidentificeerd worden. Hierbij kunnen we zowel
gebruik maken van de 1 ate afgeleide als de 2 de afgeleide van
het beeldgedeelte. We verwachten de edge bij een "dip" of een
"peak" in de lste afgeleide en bij een nUldoorgang in de 2 de
afgeleide. In dit stadium wordt vooralsnog aIleen naar de 1 st~

afgeleide gekeken. Uitbreiding met de 2 de afgeleide van het
beeldgedeelte vereist aanpassing van het edge-detectie cir
cuit.

Om na voorbewerking weer een video-signaal ter beschikking
te hebben moeten we aan het bewerkte beeldgedeelte nog
blanking en synchronisatiepulsen toevoegen. Deze taak wordt
uitgevoerd door het video-composition circuit. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de timing signalen.

2.2.1 Synchronisatie en timing

synchronisatie:

De synchronisatie-scheider (E:sync separator) ontkoppelt de
sync-pulsen van het video-signaal. In fig. 2.6 is het
principe-schema weergegeven (lit. 9):

;>--r------------- lsync

r---- rsync

- - - - ......- - .,
I-<

fig. 2.6 Synchronisatie-scheider

Comparator 1 heeft een referentiespanning V 1• Deze spanning
heeft een waarde tussen het synchronisatieniveau en het
blankniveau van het aangeboden video-signaal v S. De uitgang
van comparator 1 is het lijnsynchronisatie-signaal lsync.

Indien we het lijnsynchronisatie-signaal lsync laagdoorlaat
filteren krijgen we een signaal v ft waaruit we met komparator
2 het rastersynchronisatie-signaal rsync kunnen afleiden.

De signalen en hun onderlinge relatie zijn nog eens
verduidelijkt in fig. 2.7.
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fig. 2.7a Video-signaal v s en lijnsynchronisatie lsync
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fig. 2.7b Lijnsynchronisatie lsync en rastersynchronisatie
rsync
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Gedurende resp. het voor- en na-egalisatie-interval zakt en
stijgt de spanning v f over de condensator C in het RC-filter.
De egalisatie-intervallen zijn van een zodanige lengte, dat de
spanning v f de tijd-gemiddelde waarde van het signaal lsync
kan aannemen.

Het rastersynchronisatie-signaal maakt geen onderscheid
tussen het 1 s teen het 2 de half-frame.

Timing:

Het timing circuit leidt uit de synchronisatie-signalen lsync
en rsync resp. de timing-signalen lwd en fwd af, waarrnee we in
het video-signaal v seen onderscheid kunnen maken tussen
beeldgedeelte en synchronisatie. Voor dit onderscheid wordt
het beeldgedeelte van een beeldlijn in de tijd afgebakend door
een z.g. line-window (d.w.z. het signaal lwd = +5 V)i zie fig.
2.8a, en wordt het beeldgedeelte van een half-frame (raster)
in de tijd afgebakend door een z.g. frame window (d.w.z. het
signaal fwd = +5 V)i zie fig. 2.8b.

Met de signalen lwd en fwd kunnen we na signaalbewerking van
het oorspronkelijke video-signaal zowel horizontale blanking
(d.w.z. lwd = 0 V) als verticale blanking (d.w.z. fwd = 0 V)
toevoegen aan het bewerkte video-signaal.

t

-lvd
- - - layne

+5 V --I ,

: +
I ,

OV t

fig. 2.8a Video-signaal v S' lijnsynchronisatie lsync en
line window lwd
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fig. 2.8b Video-signaal v 51 rastersynchronisatie rsync en
frame window fwd

De opgaande flanken van de synchronisatie-signalen lsync en
rsync starten resp. een counter voor het tellen van 4 MHz
klokpulsen en een counter voor het tellen van beeldlijnen.

4 l'II:lz

clock pLlse '"
f-----I L '

genlOrator

B ::,:.. c
';:

COWlt er L:
F.SS/STi17

lwd

ls::nc

1J
fig. 2.9a Line window circuit
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fwd

syr.c lsync 9 bit 0

~ or count
sepa:-a~o!" u counter ~

RES/SI'!J';'
:JJ

rsync

u
fig. 2.9b Frame window circuit

De tijdsintervallen t 1 en t 1 geven het begin en einde van
een line window aan. De timing t 1 en t 1 wordt bepaald door een
geheel aantal klokpulsen te tellen en twee counterwaarden te
selectereni zie fig. 2.9a. Omdat de 4 MHz-klok asynchroon is
t.o.v. van de lijnsynchronisatie van het video-signaal v s' is
er een onzekerheid van O.25~ in de positie van het line
window. De tij dstippen t 1 en t 2 worden zo gekozen dat het line
window (lwd = +5 V) juist binnen het beeldgedeelte van een
beeldlijn valt (fig. 2.8a).

De tijdsintervallen t 3 en t 4 geven het begin en het einde
van een frame window aan. De timing t 3 en t 4 wordt bepaald
door een geheel aantal beeldlijnen te tellen en twee
counterwaarden te selectereni zie fig. 2.9b. Doordat het
tijdstip van de opgaande flank in het signaal rsync
afhankelijk is van de referentiespanning v 2 is er een
onzekerheid van een of meerdere beeldlijnen in de postie van
het frame window. Het aantal te tellen beeldlijnen wordt zo
gekozen dat het frame window juist binnen een half-frame valt
(fig.2.8b).

De neergaande flanken van de synchronisatie-signalen lsync
en rsync stoppen en resetten resp. de counter voor 4 MHz
klokpulsen en de counter voor beeldlijnen. De opgaande flanken
van de synchronisatie-signalen starten de respectievelijke
counters. Voor het tellen van 4 MHz-klokpulsen gedurende een
beeldlijn (64~) is een counter met 8 bit nodig. Voor het
tellen van beeldlijnen gedurende een half-frame (n.b. tijdens
de verticale synchronisatie (voor-egalisatie, rastersynchro
nisatie, en na-egalisatie) wordt dubbel geteld!) is een
counter met 9 bit noodzakelijk. Om zowel hor. als vert.
blanking te kunnen toevoegen aan bewerkte (en dus verminkte)
video-signalen met behulp van het video-compositiecircuit
(par. 2.2.3), worden de logische signalen lwd en fwd ge-AND.
Het window-signaal wd = Iwd.AND.fwd is het blanking signaal
voor het opnieuw samenstellen van een video-signaal. Verder
zal dit signaal ook door het edge-detectiecircuit gebruikt
worden.

2.2.2 Bewerkingsstappen: analoge beeldfiltering en
edge-detectie

Door de bewerkingsmodule worden 4 bewerkingsstappen
uitgevoerd:

1) niet-lineair versterken van de beeldhelderheid
(beeldhelderheidscorrectie)

2) bepalen van de 1 s t e afgeleide van het beeldgedeelte
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van de beeldlijnen
3) bepalen van de 2 de afgeleide van het beeldgedeelte

van de beeldlijnen
4) edge-detectie

De eerste 3 stappen kunnen we rangschikken onder analoge
beeldfiltering.

bewerkingsstap 1: niet-lineaire beeldhelderheidscorrectie

beeldhelderheids-
---.-I 1----

v u

correctie

fig. 2.10 Niet-lineaire beeldhelderheidscorrectie

Een storend verschijnsel in lasbadbeelden is de aanwezigheid
van de boog. De relevante informatie in het beeld ligt bij
lage beeldhelderheidsintensiteit. In fig. 0.4 van par. 0.2
zijn 3 geselecteerde beeldlijnen in uit beeldframe met een
lasbadopname weergegeven. Hieruit is gebleken dat de beeld
helderheid van het lasbad ca. 10 a 30% van de maximale
helderheid is. Het booglicht is 100% van de beeldhelderheid.
We kunnen nu een niet-lineaire beeldhelderheidscorrectie
aanbrengen met de volgende karakteristiek:

u

1 V -------------

o V 1 V
v

fig. 2.11 Karakteristiek van de niet-lineaire beeld
helderheidscorrectie

Het signaal v is de ingangsgangsbeelderheid, het signaal u is
de uitgangsbeeldhelderheid. De in fig. 2.11 afgebeelde curve
kunnen we beschrijven met (2.5):

u =
n.v

m.v + n.vo

;v ~ v 0

;v > v 0

;m < 1 < n (2.5)
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De versterking voor lagere beeldintensiteit is groter dan de
versterking voor hogere beeldintensiteit. Indien we nu in
volgende bewerkingsstappen de afgeleiden u en li bepalen dan
geldt (2.6):

.
n.v iV ~ Vo

u = im < 1 < n
m.v iV > V o

..
n.v iV ~ Vo

u = im < 1 < n..
m.v iV > Vo

(2.6a)

(2.6b)

M.a.w. lagere beeldhelderheidsintensiteit wordt zwaarder gewo
gen dan hogere beeldhelderheidsintensiteit. Bij de juiste
keuze van de thresholdwaarde voor edge-detectie zullen edges
in het zwart-grijs gebied juist weI, maar edges in het grijs
wit gebied juist niet geidentificeerd worden. Om te voorkomen,
dat u en li discontinu zijn voor v = vo' zal de te realiseren
curve u = u(v) een continu differentieerbare functie moeten
zijn. Het effect van deze bewerking in lasbadbeelden is
onderdrukking van de elektrische boog en dus filtering van
irrelevante informatie (rand van de boog) .

bewerkingsstap 2 en 3: differentiatie

fig. 2.12 Differentiatorcircuit

Met bewerkingsstap 2 en 3 wordt de 1 s teen 2 de afgeleide van
het beeldgedeelte van een video-signaal bepaald. Het beeld
gedeelte moet bewerkt worden ,terwijl het sync-gedeelte
ongewijzigd dient te blijven. Met 1.ste en de 2 de afgeleide van
het beeldgedeelte kunnen we edges in een beeld bepalen. Met
behulp van het line en frame window kunnen we in het video
signaal het beeldgedeelte van het syncgedeelte onderscheiden.
Dit kunnen we doen door het signaal u(t) met het window
signaal wd(t) te vermenigvuldigen. Dan is:

u \ld(t) = u(t) .wd(t) (2.7)

De gedifferentieerde signalen U\ld(t) en U\ld(t) zijn dan:
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.
= u(t) .wd(t) + u(t) .wd(t) (2.8a)

uVd(t) = li(t).wd(t) +

2U(t).wd(t) + u(t).wd(t) (2.8b)

Er onstaan ongewenste transientverschijnselen aan het begin en
einde aan het begin en einde van en beeldlijn, indien we het
verme~igvul~ig~e signaal uWd(t) d~ffer~ntieren. De ~~rm .
u (t) . wd (t) J.n u vd(t) en de term 2u (t) •wd (t) + u (t) . wd (t) J.n
UVd(t) zijn de ongewenste transientverschijnselen, m.a.w. het
edge-detectiecircuit krijgt onjuiste informatie. Deze methode
zullen we daarom niet toepassen. De aanpak is om het signaal
u(t) eerst te differentieren en hierna onderscheid te maken
tussen het gedifferentieerde beeldgedeelte en het gedifferen
tieerde sync-gedeelte. Dit onderscheid wordt gemaakt door het
edge-detectiecircuit als mede door het video-compositie
circuit.

Als illustratie voor de te volgen werkwijze is de
signaalbewerking van een video-sigaal getekend (fig. 2.13) met
in het beeldgedeelte zowel een positieve als een negatieve
edge:

u

u

u

wd

.j~,
fig. 2.13 Video-signaal u(t) en de afgeleiden u(t) en u(t)
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bewerkingsstap 4: edge-detectie

u

edge-detectie
1----

- - - - _ circuit
u

wd

fig. 2.14 Edge-detectiecircuit

Het edge-detectiecircuit localiseert edges in het beeld
gedeelte van het video-signaal (d.w.z. verticale edges in het
2-dimensionale beeld). Het logische uitgangssignaal ed van het
edge-detectiecircuit geeft de aanwezigheid van een geidentifi
ceerde verticale edge aan d.m.v. een korte puIs van ca. 200
ns. Met deze puIs kunnen we met behulp van het video
compositiecircuit een witte stip in het monitorbeeld doen
verschijnen. De pulsduur (200 ns) is zodanig dat de geometrie
van deze stip vierkant is. Een tweede argument voor de keuze
van de duur van deze puIs is een voldoende hoge resolutie met
edge-detectie te behalen. Bij deze pulsduur kunnen we met ed
elke 200 ns een edge in het beeldsignaal aanduiden.

Voor edge-detectie zijn er nu 2 mogelijkheden:

methode 1: thresholding van de 1 s t e afgeleide u(t)

We kunnen een verticale edge in het beeld definieren als een
beeldpunt, waarvoor de absolute waarde van de 1 ste afgeleide
naar de tij d IiI (t) I van het signaal u (t) een drempelwaarde
VTH,loverschrijdt (zie fig. 2.15). Deze methode heeft 2
nadelen:

1) de horizontale plaatscoordinaat van de gelocaliseerde
verticale edge is afhankelijk van de gekozen drempel

2) het aantal geidentificeerde verticale edge is
afhankelijk van de gekozen drempelwaarde:
- een te grote drempelwaarde impliceert te weinig

geidentificeerde edges, d.w.z. er is informatie
verlies

- een te kleine drempelwaarde impliceert te veel
geidentificeerde edges, d.w.z. er zijn juiste en
onjuiste verticale edges.

De onjuiste edges bij een te kleine drempelwaarde kunnen een
gevolg zijn van ruis in het beeldgedeelte van het video
signaal. Een differentiator is een hoogdoorlaatfilter en
versterkt deze ruis.

methode 2: thresholding van de 1 ste afgeleide u(t)
in combinatie met zero-crossing detectie van
de 2 de afgeleide ii (t)

Bij deze methode definieren we een verticale edge in een beeld
als een beeldpunt waarvoor de 2 de afgeleide naar de tijd u(t)
een zero-crossing vertoont, in een tijdsinterval waarin de
absolute waarde van de 1 s t e afgeleide III (t) I groter is dan de
drempelwaarde V TH ,l (zie fig. 2.15). Deze methode biedt een



31

oplossing voor het eerstgenoemde nadeel van methode 1. Echter
hardware-implementatie is veel moeilijker:
Indien het beeldgedeelte van het video-signaal ruis bevat, zal
deze ruis door de tweede differentiator nog eens extra
versterkt worden. De 2 de afgeleide u(t) bevat hierdoor behalve
"edge zero-crossings" ook "noise zero-crossings". Methode 2 is
in vergelijking met methode 1 nog meer ruisgevoelig.

Het edge-detectiecircuit detecteert ook "edges" in het
synchronisatiegedeelte van het video-signaal. Echter met het
window-signaal wd kunnen we edges als ongeldig verklaren. In
fig. 2.15 zijn de signaalkenmerken van het signaal u(t) en zln
afgeleiden voor een positieve en voor een negatieve edge
weergegeven.

u

1~
j • t

U

vT:: ,1- --
." ' I

u
•I

• t

ed2

fig. 2.15 Positieve en negatieve verticale edge in het beeld:
kenmerken van de signalen u(t) en u(t) en
het bijbehorende edge-detectiesignaal ed

Bij een positieve verticale edge in het beeld is een "peak" in
het signaal u(t) Deze peak kunnen we detecteren met een
positieve drempelwaarde V TH 1. Bij een negatieve verticale
edge in het beeld is er een ~dip" in het signaal u(t). De dip
kunnen we detecteren met een negatieve drempel V T H I 2 = -V T H J 1"
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Het signaal ed en de geloealiseerde positie van de edges is
voor beide methoden aangegeven.

2.2.3 Video-eompositie

De taak van het video-eompositiee:l_i:eui t is het, om de
besehikbare beeldinformatie-signalen u, u, fi, en ed met behulp
van het blanking signaal wd en het lijnsynehronisatie-signaal
lsyne in de vorm van een video-signaal te brengen en als
output aan te bieden.

ed

u

video

composition

v
o

....d laync

fig. 24 Video-eompositieeireuit

Het signaal V o is het opnieuw samengestelde video-signaal. Er
zijn een aantal mogelijke outputs:

1) video-signalen ter beoordeling van de versehillende
bewerkingsstappen

2) een bewerkt video-signaal als eindresultaat:
de beeldrepresentatie van dit signaal is een
eenduidige representatie van in een beeldframe
geidentifieeerde edges.

Met de bij 1) bedoelde video-signalen kunnen de resultaten van
de versehillende bewerkingsstappen op een monitor gepresen
teerd en visueel beoordeeld worden. Het beeldgedeelte van deze
video-signalen kan de volgende beeldinformatie bevatten:

la) "1 s t e afgeleide" van een beeldframe
Ib) "2 de afgeleide" van een beeldframe
Ie) oorspronkelijke beeldframe of beeldframe na

beeldhelderheidseorreetie met hierin geprojeeteerd
de gedeteeteerde edge-punten.

Voor de samenstelling van het onder 2) besehreven video
signaal zijn de signalen ed en lsyne voldoende. Het
bijbehorende beeld bevat uitsluitend de helderheidswaarden
zwart en wit (binair beeld). Beeldpunten met helderheids
waarden wit zijn gedeteeteerde edge-punten. De zwarte aehter
grond bevat geen informatie. Bij lasbadobservatie bevat dit
beeld de lasbadgeometrie. Met behulp van beeldverwerking
verwaehten we dat het mogelijk is uit dit bewerkte beeld de
relevante informatie voor besturing van het lasproees te
filtreren.

Om van de gedifferentieerde signalen u en u een beeldsignaal
te kunnen maken geven we deze signalen een offset-helderheids
waarde die 50% van de maximale beeldhelderheid bedraagt. Een
helderheidswaarde groter dan 50% in het beeldsignaal van u
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(een peak) kunnen we dan interpreteren als een positieve edge;
een helderheidswaarde kleiner dan 50% (een dip) als een
negatieve edge.

Met het blanking-signaal wd kunnen we zowel lijn- als
beeldblanking toevoegen aan de bewerkte signalen u, u en u.
det signaal lsync is het nog ontbrekende synchronisatie
gedeelte. Het samenstellen van video-signalen is aan de hand
van 3 voorbeelden geillustreerd in fig. 2.17:
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fig. 2.17 Drie voorbeelden van het samenstellen van video
signalen:
2.17a "1 ste afgeleide" van het beeld
2.17b oorspronkelijke beeld of beeld na

beeldhelderheidscorrectie met projectie
van gedetecteerde edge-punten

2.17c eindresultaat van de bewerking
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3. Systeemontwerp

3.1 Inleiding

Het te bewerken signaal is een CCIR-norm video-signaal. De
signaalbandbreedte is 5 MHz. Het signaal wordt aangeboden via
een ongebalanceerde coax-kabel (binnendraad = signaalvoerende
draad; buitenmantel = ~) met een karakteristieke impedantie
van 75 fl. De ingangstrap van de bewerkingsmodule dient een
ingangsimpedantie van 75.n te hebben, zodat de signaalbron
(video-camera) en de coax-kabel karakteristiek afgesloten is.
Karakteristieke afsluiting voorkomt misaanpassingen en reflec
ties van signalen in lange kabels. Voor de interne analoge
circuits van de bewerkingsmodule is karakteristieke afsluiting
van de signaalbronnen niet belangrijk. Het uitgangssignaal is
een bewerkt video-signaal (d.w.z. het beeldgedeelte is
bewerkt) dat via een coax-kabel naar een monitor of
beeldverwerkingssysteem gestuurd kan worden. De bronimpedantie
van de uitgangstrap moet derhalve 75.n zijn.

Bij het ontwerp van de analoge circuits en de keuze van de
componenten voor deze circuits geldt als eis een bandbreedte
van tenminste 5 MHz. Daaruit voIgt de aanbeveling om de
impedanties laag te houden. Een parasitaire capaciteit Cp,
parallel aan een weerstand R, gaat een rol spelen voor
frequenties f > 11 (2 71' RC p). Een rekenvoorbeeld: bij een
parasitair aanwezige capaciteit C p = 5 pF en bij frequenties <
5 MHz, zien we deze capaciteit niet, indien R « 6 kfl.

Een belangrijke factor bij de keuze van de componenten is
verder de slew rate (gemeten in V/~). Deze eigenschap is in
feite een absolute bovengrens voor het produkt maximale
signaalamplitude en bandbreedte. Indien de signaalamplitude u
maximaal 0,5 V is, bij een signaalbandbreedte B = 5 MHz, dan
eisen we een slew rate van tenminste u.2 71' B = 15 V/~.

Voor het ontwerp van de digitale circuits zal TTL-Iogica
gebruikt worden. Dit is meer dan voldoende snel voor deze
toepassing.

De comparatoren voor het drempelen van analoge signalen
moeten voldoende nauwkeurig zijn (het ongedefinieerde gebied
moet klein zijn) en TTL-compatible (uitgang).

3.2 Bewerkingsmodule

In deze paragraaf wordt het ontwerp van de bewerkingsmodule
gedetailleerd besproken. Voor het algemene blokschema verwij
zen we nogmaals naar fig. 2.5, par. 2.2. Voor documentatie van
de toegepaste componenten verwijzen we naar de literatuur
lijst. De deelblokken van dit schema zullen in afzonderlijke
subparagrafen aan de orde komen.

3.2.1 Ingangstrap, video-clamp circuit en beeldhelderheids
correctie

De ingangstrap bestaat uit de afsluitweerstand R l' de
emittervolger T 1 en de emitterweerstand R 2 (fig. 3.1). De
ingangsimpedantie is, omdat we de impedantie van de volgtrap
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mogen verwaarlozen, 75.n.
Het video-clamp circuit heeft als taak opnieuw een

referentieniveau (clamp niveau) te definieren voor "zwevende"
video-signalen. Het video-signaal v s is zwevend, indien de
video-signaalbron gelijkspanningsontkoppeld is. Het synchroni
satieniveau en de hieraan gerefereerde helderheidsniveau's
zijn niet vast t.o.v. aarde.

--,---------...,....-------,r----...,.-----.,-- -15 V

-5V

-u

fig. 3.1 Ingangtrap, video-clamp circuit en beeldhelderheids
correctie

R 1 = 75.n R 3 = 68.n
R 2 = 4K7 R 4 = 8K2
C 3 = 680 nF R s = 3K9
C s = 12 pF R 6 = R 7 = 2K
T l' T 2' T 3 = BF 494 R 8 = 12K
D 3' D 6' D 7 = IN 4148 Z 3 = 4V7

De zenerdiode Z 3 is in sper geschakeld. De sperstroom loopt
via R 3 naar aarde. De kathode van diode D 3 bevindt zich
hierdoor op een vaste spanning (+ 0.7 V). We kunnen nu twee
toestanden onderscheiden:

1) diode D 3 geleidt: In deze toestand wordt condensator C;3
via diode D 3 opgeladen. De anodespanning van D 3 (spanning
Vel) is ca. 0 V (clamp niveau).
2) diode D 3 spert: In deze toestand is de spanning vel de
som van de emitterspanning van emittervolger T 1 en de
spanning over de condensator C 3• Hierdoor wordt het
zwevende video-signaal van de volger T 1 zodanig opgetild,
dat het synchronisatieniveau een vaste waarde heeft (clamp
niveau) .

In fig. 3.2 is dit nog eens verduidelijkt.

fig. 3.2 Zwevende video-signaal v s en geclampte
video-signaal vel
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De condensator C 3 wordt voortdurend ontladen door de belasting
achter het video-clamp circuit, de versterkertrap met transis
tor T 2 en het sync separator circuit (comparatoringang). De
gestelde eis voor een goede werking van het clamp circuit is,
dat de Rc-tijd van de ontlading vele malen groter is dan de de
lijnduur H (= 64 LS) van een beeldlijn. Met C 3 ::::: 680 nF,
betekent dit dat de belastingsweerstand vele malen groter dan
100.n gekozen moet worden. De ingangsimpedantie Z in van de
versterkertrap achter het clamp circuit is:

Z i n = B/S + (B + 1) 'R 5

waarbij:

(3.1)

R 5 = emitterweerstand T 2 = 3K9
B = stroomversterkingsfactor T 2 =

115
S = steilheid T 2 =

44 rnA/V

De waarde van ingangsimpedantie van de versterkertrap is
volgens (3.1) ca. 1M.fl. De ingangsimpedantie van het sync
separator circuit (comparatoringang) mogen we in eerste
benadering als zeer groot beschouwen. AIleen gedurende omslag
van het comparatoruitgangssignaal vertoont deze ingangs
impedantie een dip. Dit gebeurt tijdens de op- en neergaande
flank van de lijnsynchronisatie-puls in het video-signaal.
Juist op dat moment wordt ook condensator C 3 via diode D 3
bijgeladen. Dit betekent dat de clampschakeling niets van deze
dip merkt. Uit de goede werking van deze schakeling blijkt dat
aan de gestelde voorwaarde (belastingsweerstand » 100 fQ is
voldaan. .

De versterkertrap met transistor T 2 en dioden D 6 en D 7 is de
beeldhelderheidscorrectieschakeling. Deze schakeling reali
seert een niet-lineaire versterking van de beeldhelderheid
d.w.z. de versterkingsfactor is afhankelijk van de signaal
amplitude (beeldhelderheid). De werking is als voIgt:
We veronderstellen eerst dat de voorspanning van de dioden D 6
en D 7 (instelbaar met resp. R 6 en R 7) zodanig is dat deze
sperren. De versterking A c van de versterkertrap kunnen we dan
beschrijven met (3.2):

A c = - =

waarbij:

-R 4'B
(3.2)

B/S + (B + 1) 'R 5

R 4 = collecterweerstand van T 2 = 8K2
R 5 = emitterweerstand van T 2 = 3K9
B = stroomversterkingsfactor T 2
S = steilheid T 2 (rnA/V)

Voor de steilheid S geldt:

-V be + 5 V
S = 40.r =40 V-I .------c

R s
(3.3)
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= instelstroom transistor T 2

= basis-emitterspanning T 2 = 0.7 V

Enig rekenwerk levert op:

R 4
A --c - (3.4)

R s

Indien de collectorspanning van T 2 door signaalsturing op de
basis zakt tot een niveau onder een van de ingestelde
voorspanningen van de dioden D 6 en D 7' zal de betreffende
diode gaan geleiden. Hierdoor wordt een extra weerstand
parallel geschakeld aan R 4• Indien de voorspanning van D 6
groter is de voorspanning van D 7, kunnen we de volgende 3
gebieden onderscheiden:

I diode D 6 en D 7 sperren:

A c = -R.yR 5

II diode D 6 geleidt en diode D 7 spert:

-R.yIR 6'
A =c

R s

III diode D 6 en D 7 geleiden:

- R .yIR 6 IIIR 7 I
A =c

R 5

(3.4a)

(3 • 4b)

(3.4c)

De bronweerstandswaarden R 6 I en R 7 I van resp. de instel
potentiometers R 6 en R 7 z1Jn afhankelijk van de loperstand van
de betreffende instelpotentiometer.

Doordat de dioden niet abrupt van de sperrende toestand in
de geleidende toestand overgaan, is de curve v - u weliswaar
een geknikte rechte, maar met vloeiende overgangen. In de
overgangsgebieden wordt het verloop van de curve bepaald door
de diode-karakteristiek en is hierdoor in de knikpunten
logaritmisch. Een tweemaal differentieerbaar signaal behoudt
hierdoor zln eigenschap.

In fig. 3.3a zijn de signalen v en u weergegeven. De gemeten
curve v - u (karakteristiek van de niet-lineaire beeldhelder
heidscorrectie) is in fig. 3.3b afgebeeld. De voorspanning
V 1 ,.6 van diode D 6 is +5.8 Vdc, de. voorspanning VI, 7 ,,:,an dio~e

D 7 1S +5.7 Vdc. De collectorspann1ng V c voor de rust1nstel11ng
van T 2 is +6.0 Vdc.
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fig. 3.3a In- en uitgangssignalen van de
niet-lineaire beeldhelderheidscorrectie

u

1.0 V

ov
-f--------------v

1,0 V

fig. 3.3b v - u karakteristiek van de
niet-lineaire beeldhelderheidscorrectie

Vergelijken we de gerealiseerde curve v - u in fig. 3.3b met
de mathematische beschrijving (2.6) van par. 2.2.2 voor de
v - u karakteristiek, dan is v 0 = 0.5 V, m = 1. 8 en n = 0.3.

De curve v - u is zodanig ingesteld dat de rand van de boog
in lasbadbeelden slechts een geringe peak of dip zal
veroorzaken. De resultaten van de niet-lineaire beeldhelder
heidscorrectie voor boogonderdrukking worden besproken in par.
4 .2.

De emittervolger T 3 buffert het signaal -u, omdat een
belasting de werking van de van de versterker kan benadelen.
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De condensator C 5 is tot nu toe buiten beschouwing gebleven.
Zijn taak is de versterking van de versterkertrap iets te
vergroten, zonder daarbij de gelijkstroominstelling van T 2 te
beinvloeden.

3.2.2 Differentiatorcircuit

In fig. 3.4 is het schema getekend van een differentierende
trap uit het cascade circuit van 2 differentiatoren (fig.
3.5) •

R

fig. 3.5 Differentiatorcircuit

R 1 = R = 100 n
R 2 = 2K7
R 3 = 470n

Indien we de versterking van de op-amp (NE 5539) (lit. 12)
als oneindig beschouwen, dan is de -ingang virtueel aardpunt,
betekent dat we weerstand R zouden kunnen weglaten. Voor deze
benadering is de overdrachtsfunctie v \/,v i van de differen
tiator:

v u -j c.J R -F 1
- = (3.5)
v i 1 + j c.J R 1C 1

In de overdrachtsfunctie kunnen we 2 gebieden onderscheiden:

1 V u
c.J « -= -j c.J R -F 1

2 7i R lC 1 V i

1 V u R 2
c.J » -=

2 7i R lC 1 V i R 1

(3.6a)

(3. 6b)

Het kantelpunt in de amplitude-karakteristiek van de over
drachtsfunctie is f 2 = 1/ (2 'It R 1C 1). Een ander significant punt
in de amplitude-karakteristiek is het 0 dB-punt voor f 1 =
1/ (2 71' R -F 1) •

Het differentierende deel van de overdracht is het
frequentiegebied f < f 2. Hiervoor geldt: v u = vi. Voor f> f 2

is de amplitude-karakteristiek vlak. De versterking in dit
gebied is 2 ~og IR iR 1 \. Met de componentwaarden R 1 = 100.1'1.,
R 2 = 2K7 en C 1 = 150 pF geldt:
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f 1 = 393 kHz
f 2 = 10.6 MHz

2 C10g IR2/R1 I = 28.6 dB

Het kantelpunt in de karakteristiek zorgt ervoor dat in het
niet meer interessante gebied (f > 5 MHz) de ruis niet onnodig
versterkt wordt. De fysische beperkingen van de op-amp zorgen
uiteidelijk voor verzwakking van de ruis in het irrelevante
frequentiegebied.

De aanname dat de open loop gain van de op-amp (1) is, is
slechts een eerste benadering. In het volgende is de open loop
gain eindig en een functie van w: A = A ( w). De overdrachts
functie is dan:

v i (l/A) '(Z lZ 2I'R + Z 1 + Z 2)

v u
-=

-z 2
(3.7)

waarbij: Z 1 = R 1 + 1/j w C 1

Z 2 = R 2

Voor A ~ (1) is (3. 7 ) in overeenstemming met ~3. 5). Voor een groot
gebied is de open loop gain gain A = 10 2 , • In dit gebied
mogen we (3.7) benaderen met (3.5). Voorbij het kantelpunt van
de op-amp (ca. 6 MHz) is deze benadering o.d.d. niet meer
geldig. De weerstand R zorgt ervoor dat de -ingang langer als
virtueel aardpunt behouden blijft. Dit komt de stabiliteit ten
goede.

In fig. 3.5 zijn de open loop gain van de NE 5539 en de
amplitude- en fase- karakteristiek van de differentiator
weergegeven. De amplitude-karakteristiek voor f < f 2= 10.6
MHz is nagenoeg exact volgens (2.6a).

De fase-karakteristiek geeft echter voor f > 1 MHz een
verdraaing van de fase t. o. v. 90 0 aan. Het verband v u = v i is
dus aIleen exact voor het frequentiegebied f < 1 MHz. Voor het
gebied 1 MHz < f < 10 MHz is het een goede benadering.
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De cascadeschakeling van twee differentiatoren is getekend in
fig. 3.6:

R

r
~2

RZ

-u

fig. 3.6 Cascade circuit van twee differentiatoren

R 1 =
R 2 =
R 3 =

R = 100.li.
2K7
470.li.

C 1 = 150 pF
C 2 = 5,6 pF
I C 1 = I C 2 = NE 5539

De 2 afzonderlijke differentatoren hebben dezelfde over
drachtsfunctie. Het verschil met de differentiator beschreven
door (2.5), zijn de parallelcondensatoren C 2• Deze intro
duceren een extra kantelpunt. De kantelfrequentie wordt
bepaald door de tijdconstante R ~ 2 en is f 3 = 1/2 ii R ~ 2 =
10.5 MHz. De condensatoren C 2 zijn aangebracht uit stabili
teitsoverwegingen. Het totale circuit geeft een fasedraaing
van -180 0. Hierdoor ontstaan, waarschijnlijk door meekoppeling
via de voeding, gemakkelijk oscillatieverschijnselen. Een
extra kantelpunt herstelt de s'tabiliteit.

De gemeten stapresponsies voor zowel de 1 ste als de 2 de
afgeleide zijn afgebeeld in fig. 3.7.

u

50mV

ov+----+:..-..--+,---
I 75 rs

u

520 mV

o V +--~4_........----
'LoOns
I
I

u

2,9 'j

o 'j +---"""-:i""""'---+
6 ns

- 2,1 V

fig. 3.7 stapresponsies van het differentiatorcircuit
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De aangeboden stap (blokspanning Hewlett Packard functie
generator, type 3312A) is in de bovenste grafiek weergegeven.
Daaronder zijn resp. de stapresponsies van de 1 ste en de 2 de
differentiator getekend. De bandbreedte van het gerealiseerde
circuit blijkt te voldoen: de uitgangssignalen zijn een
redelijk goede benadering van de analytische afgeleiden u en u
van het signaal u (t). De nuldoorgang is in de 2 de afgeleide
duidelijk aanwezig.

Een nadelig effect effect in de stapresponsie is het
uitslingerverschijnsel met een frequentie van ca. 70 MHz.
Onderdrukking van dit verschijnsel zou echter ten koste gaan
van de bandbreedte, terwijl het in de praktische toepassing
van lasbadbeelden niet storend is gebleken, zie hoofdstuk 4.

In de uitgangsignalen van beide op-amps is een spannings
offset geconstateerd. Voor de eerste differentiator bedraagt
de offset in het signaal u ca. -50 mV. Hierdoor wordt in feite
de ingest~lde balans van drempelwaarden V T H ,len V T H, 2 =
-V TH,1 (z1e par. 3.2.5) voor edge-detectie verstoord. Dit
probleem kunnen we voorlopig oplossen door de drempels
symmetrisch t.o.v. de offset in te stellen. Om deze reden ZlJn
de drempelwaarden V T H 1 en V T H 2 gerelateerd aan spannings-
offset in het signaal 'u. I

3.2.3 Lijn- en beeldsynchronisatie

Het sync separator circuit (fig. 3.8) leidt uit het geclampte
video-signaal vel de synchronisatiesignalen lsync en rsync af.

v,

-5 V - 5 V

>------,.----------""'----r--- lsync

,...-.-.---- rSJ'YlC

-5 V

V -5 V2 '--__~

fig. 3.8 Sync separator circuit

R 1 = 1K2
R 2 = R4 = 5K
R 3 = 10K

R 5 = 470.0.
C 3 = 20 nF
IC 1 = IC 3 = 1/2 LM 319

De uitgang van de toegepaste comparator (LM 319) (lit. 14) is
TTL-compatible. Hierdoor is het mogelijk de sgnalen lsync en
rsync met TTL-logica verder te verwerken. De weerstand R s is
een pull-up weerstand voor de uitgang van de comparator_
Indien de spanning aan de +ingang kleiner is dan aan de 
ingang, is de uitgang van de comparator hoogohmig. De uitgang
is via de pull-up weerstand naar +5 V geschakeld.



44

De toegepaste comparator is voldoende snel. De rise time van
de opgaande flank is de signalen lsync en rsync is 30 ns.

De referentiespanningen V 1 en V 2 (zie par. 2.2.1) zijn
instelbaar met de potentiometers R 2 en R 4. De weerstand R 1 is
aangebracht om een symmetrische ingangsimpedantie aan de
klemmen van IC 1 te creeren. De ingangsimpedantie zakt
drastisch in elkaar bij omslag van de comparatoruitgang.
Hierdoor kunnen gemakkelijker oscillatieverschijnselen op
treden. De weerstand R 1 vangt di t nadeel grotendeels op.
Hierdoor is een betere afregeling van de sync separator met de
instelpotentiometers R 2 en R 4 mogelijk (d.w.z. grotere range
waarbinnen de schakeling stabiel werkt).

De RC-tijd van het pasieve LDF voor het filteren van de
framesynchronisatie uit het lijnsynchronisatie-signaal lsync
is 200~. Dit is zo gekozen dat lijnsynchronisatie niet en
framesynchronisatie weI doorgelaten wordt.

3.2.4 Timing circuit

Het timing circuit bestaat uit 2 delen: het line window
circuit en het frame window circuit (zie fig. 2.5; par. 2.2).
De werking van de twee window circuits vertoont veeI
overeenkomsten.

Het line window circuit (fig. 3.9), bovenste deel) bevat een
8-bit counter voor het tellen van 4 MHz klok-pulsen. Deze
pulsen worden gegenereerd door een voltage controlled oscil
lator IC (SN 74LS124), waarvan de frequency control input aan
aarde is gelegd. Hierdoor wordt de frequentie uitsluitend
bepaald door het extern aangesloten 4 MHz-kristal. De gemeten
frequentie is f 0 S C = 3.999928 MHz.

De 8-bit counter is een z.g. 2-stage "ripple through"
counter. De opbouw van deze counter is zodanig, dat de
afzonderlijke 4-bit counters synchroon met dezelfde klok
werken. Voor een juiste, foutloze uitlezing is dit nood
zakelijk.

De paralelle inputs DO-D3 van de SN 74LSl~4-bit binary
counters worden niet gebruikt. Hiervoor is PE = 1.

Een multi-stage counter opgebouwd volgens het applicatie
schema van de SN 74LS161 (lit. 15) werkt als voIgt:
De interne flip-flops worden simultaan geklokt op de positieve
flank van de klok-ingang CPo IndieIl...-MR '* 0, telt de counter
klokpulsen. De reset actie van de MR-ingang is intern niet
gesynchroniseerd met de klok-ingang. Als de 1 ate counter (de 4
lower bits) door overflow weer in de OOOO-stand komt, wordt de
TC (= terminal count) output tijdelijk hoog. Hierdoor wordt de
count enable input CET van 2 de counter en de count enable
inputs CEP van aIle volgende counters ge-enabled. Indien CET
en CEP beiden ge-enabled zijn wordt de desbetreffende 4-bit
counter met 1 verhoogd. De 8-bit counter wordt uitgelezen met
behulp van een count select circuit. De bedrading van dit
circuit is in fig. 3.10 afgebeeld.

Voor de counterwaarde Q7-QO = 25D is de uitgang Sl hoog. De
waarde 25D komt overeen met t 1 = 25xO. 25 J.S = 6.25 J.S (begin van
een beeldlijn op een monitor). Voor counterwaarde Q7-QO = 229D
is de uitgang Rl hoog. Dit gebeurt op tijstip t 2 =
229xO.25 ~ = 57.25 ~ (einde van een beeldlijn op een monitor).
Deze tijden zijn gerekend vanaf de meest recente laag-hoog
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overgang van het signaal lsync op de MR-ingang. Er is een
onzekerheid van O.25~ in de positie van het line window lwd,
doordat de positieve flank van de lijnsynchronisatie asyn
chroon is t.o.v. de 4 MHz-klok .
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fig. 3.10 Count select circuit voor het line window

Met de signalen 51 en R1 wordt een JK-FF resp. geset en
gereset tijdens de negatieve flank van de klok-ingang CLK:

51 = Q7.Q6.Q5.~4.~3.Q2.~1.QO

R1 = Q7.Q6.Q5.Q4.Q3.Q2.Q1.QO

De uitgang van de JK-FF is het signaal lwd. In fig. 3.12a is
de timing van de diverse signalen weergegeven.

Het frame window circuit (fig. 3.9, onderste deel) bevat een
12-bit counter voor het tellen van lijnsynchronisatie-pulsen.
De 3 higher bits zijn niet van belang, aangezien het aantal te
tellen pUlsen < 512 (=2 9) is.

De 12-bit counter is - evenals de 8-bit counter van het
line-window circuit - een z.g. "ripple through" counter (3
stage) .
De 9 lower bits van de 12-bit counter worden uitgelezen met
een count select circuit. De geselecteerde counterwaarden zijn
Q8-QO = 23D en Q8-QO = 310D. Het 7 de bit (Q6) en het 8 ste bit
(Q7) in Q8-QO zijn don't cares. Hierdoor hoeft het count
select circuit (fig. 3.11) slechts 7 i.p.v. 9 bits te
bekijken. Dit is een besparing voor het aantal benodigde TTL
IC's. Q6 en Q7 zijn don't cares, omdat Q6 = 1 en Q7 = 1 niet
kan voorkomen: als de 12-bit counter door rsync gereset wordt
(de counterwaarde Q8-QO) is dan ca. 315D), zijn het 7 de en
8 ste bit nog niet van stand gewijzigd.

De signalen 52 en R2 setten en resetten een JK-FF tijden de
negatieve flank van het signaal rsync op de klok-ingang CLK:

52 = Q8.Q5.Q4.~3.Q2.Ql.~O

R2 = Q8.Q5.Q4.Q3.Q2.Q1.QO

De uitgang Q van de JK-FF is het signaal fwd. De timing is
weergegeven in fig. 3.12b.
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Het window-signaal wd is de logische AND van lwd en fwd. Ten
behoeve van het het video-compositiecircuit wordt het signaal
wd ook geinverteerd aangeboden.

3.2.5 Edge-detectiecircuit

Het edge-detectiecircuit (fig. 3.13) heeft tot taak zowel
"dips" als "peaks" in het signaal u te detecteren. Hiertoe
bevat dit circuit 2 comparatoren.
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• ~5 V

-15 V

fig. 3.13 Edge-detectiecircuit

·5 V

'old

R 1 = 1K2
R 2 = R 3 = 5K
R 4 = 470 n

R 5 = 3K
C 5 = 86 pF
IC 1 = IC 2 = 1/2 LM319

De eerste comparator (IC 1) heeft een positieve referentie
spanning V TH 1 als drempel. Als het signaal U kleiner is dan
V TH ,l' dan is de uitgang van deze comparator +5 V. Bij
positieve overschrijding van de drempelspanning V TH 1 is er
een negatieve flank in het uitgangssignaal. '

De monostabiele multivibrator (SN 74LS121) heeft 2 negatieve
edge-triggered inputs. De multivibrator zal bij een negatieve
flank in een van beide inputsignalen een puIs genereren
(uitgang Q). De puIsduur wordt bepaald door de tijdconstante
R ~ 5.

De tweede comparator (IC 2) heeft een negatieve referentie
spanning V TH 2 als drempel. Als het signaal u groter is dan
V TH 2' dan is de uitgang van deze comparator +5 V. Bij een
negatieve overschrijding van de drempelspanning V TH 2 is er
een negatieve flank in het uitgangssignaal. '

Het gepulste uitgangssignaal Q van de multivibrator wordt
ge-AND met het window signaal wd, omdat het signaal U ook nog
gedifferentieerde synchronisatie bevat. Het edge-detectie
signaal ed is de logische AND van Q en wd. De pulsduur tw is
0,7. R ~ 5 = 180 ns. Gedurende deze tij d kan de monostabiele
multivibrator niet hertriggered worden. De gemeten tijd
vertraging tussen overschrijding van een der drempels en het
verschijnen van een puIs in het logische signaal ed is ca. 250
ns. Indien we de gedetecteerde edge-punten projecteren in het
originele video-beeld (door de pulsen van ed in het video
signaal te schrijven), dan is deze tijdvertaging duidelijk
zichtbaar.

De gevoeligheid van de detector (drempelniveau's) is
instelbaar met R 1 en R 2. Ten behoeve van het video
compositiecircuit wordt tevens een gebufferd
edge-detectiesignaal edb aangeboden.



49

3.2.6 Video-compositie circuit en uitgangstrap

De schakeling voor de combinatie video-compositie en uitgang
is getekend in fig. 3.14.
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fig. 3.14 Video-compositiecircuit en uitgangstrap



R 1 = 3K3
R 2 = 6K8
R 4 = 10K
C 1 = 680 nF
C 3 = 4,7l.lF
D 3 = 1N 4148
IC 1 = HA 2625
IC 2 = LF 356
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R 5 = 10K
R 6 =R 9 =470fl.
R 7 = R B = 10K
R 10 = R 13 = R 14 = 10K
R 11 =R 1S =75fl.
R 12 = R 16 = 1K
T 1 = T 2 = 2N 2219A
IC 3 = IC 4 = IC 5 = LM 310

Deze combinatie is opgesplitst in 2 gedeelten, zodat simultaan
2 video-signalen beschikbaar zijn. De functie van het video
signaal v 01 is de presentatiemogelijkheid van de verschillende
bewerkingsstappen op een monitor. Video-signaal v 02 is primair
bedoeld als beeldinformatiesignaal voor een beeldverwerkings
systeem. Afhankelijk van de schakelaarstand S is het video
signaal VOl een van de volgende mogelijkheden:

stand 1): originele beeld of
beeld na helderheidscorrectie
met hierin geprojecteerd
de geidentificeerde edge
punten (als witte stippen)

stand 2): 1x gedifferentieerd beeld
stand 3): 2x gedifferentieerd beeld

Het video-signaal v 02 is altijd het beeldsignaal met
geidentificeerde edge-punten tegen een zwarte achtergrond.

De schakeling bevat een z.g. quad bilateral switch
(HEF 4066) (lit. 11). Dit IC bevat 4 electronisch bestuurbare
schakelaars. De voor dit IC noodzakelijke voedingsspanningen
zijn +5 V en -5 V. Hierdoor zijn ook de "on" en "off" niveau's
voor de stuurspanningen van de analoge switches bepaald. De
vereiste nivea~s zijn +5 V ("on") en -5 V ("off"). De
stuursignalen wd en ed zijn echter als TTL-signalen ge
definieerd. Twee driver circuits (fig. 3.15) zorgen voor de
conversie van de signalen wd en ed naar resp. wd* en ed*.

Het driver circuit voor het signaal ed is afgebeeld in fig.
3.15a. Het geconverteerde signaal ed* is geinverteerd t.o.v.
ed. Het *-teken is een aanduiding voor de conversie. Het
signaal ed* is geschikt om de analoge switch te besturen.

ed

fig. 3.15a Driver circuit voor het edge-detectiesignaal ed

R 1 = 1K
R 2 = 4K7
R 3 = 3K3

Z 1 = 5V1
T 1 = BF 494

De zenerdiode Z 1 verlaagt het TTL-signaal ca. 5 V in
gelijkspanningsniveau. Het verschoven signaal v 1 stuurt de
schakeltransistor T 1. De gemeten signalen en hun onderlinge
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re1aties zijn aangegeven in fig. 3.16a. De uitsturing van
transistor is niet volledig. De gerealiseerde schakel
spanningen (+4 V en -4 V) zijn echter toch voldoende om een
analoge switch te besturen.

Het driver circuit voor het signaal wd is afgebeeld in fig.
3.15b.

-""T"""- ·SV

-5V

fig. 3.15b Driver circuit voor het blanking-signaal wd

R 4 = 1K
R 5 = 10K
R 6 = 1K

C 5 = 680 nF
Z 2 = 5V1
T 2 = BF 494

Een opvallend verschil met het vorige circuit is de
condensator C 5 over de basisweerstand R 5. De spanning over een
condensator is tijdcontinu, zodat de signaals~nning v 2 op de
basis van T 2 beneden -5 V wordt gedrukt voor wd = 0 V. De
condensator ontlaadt zich in deze toestand met tijdconstante
met tijdconstante (R t//R 5) C 5 = 0.6 ms. De spanning v 2 stijgt
hierdoor langzaam tot -5 V (negatieve voedingsspanning). Het
uiteindelijke gewenste resultaat van het aanbrengen van C 5 is
een betere uitsturing van T 2. Zonder condensator C 5 zou
transistor T 2 voor wd = 0 V niet volledig open zijn, waardoor
de uitgang wd* niet uitstuurbaar is tot -5 V.

Dit principe is niet geschikt voor toepassing in het driver
circuit voor ed, doordat de pulsduur erg kort is. Door het
plaatsen van een parallelcondensator over R 2 zou transistor T 2
weliswaar volledig open kunnen, maar de pulsduur (180 ns voor
ed = +5 V) is te kortom T 2 dan nog in verzadiging te brengen.
Het logische niveau "1" van de TTL-signalen ed en wd is
gedaald tot ca. +3 V gedaald, doordat de zenerdioden Z 1 en Z 2
relatief veel stroom vragen (10 rnA). De schakeling functio
neert desondanks toch goed.

Schakelaar S krijgt 3 verschillende beeldsignalen aangeboden
(fig. 3.14). Het signaal -u is het uitgangssignaal van het
beeldhelderheidscorrectiecircuit (zie fig. 26a). Met con
densator C 1 wordt dit signaal gelijksspanningsontkoppeld. Het
op-ampcircuit inverteert en versterkt het signaal -u. De
clampschakeling met condensator C 3 en diode D 3 herstelt het
referentieniveau voor de beeldhelderheid. De clampspanning is
zodanig ingesteld dat het blankniveau op 0 V ligt. De
instelling geschiedt met potentiometer R 4• Het witniveau is,
na afregeling van het juiste clampniveau, instelbaar met
potentiometer R 5. De versterking -R iR 1 van de inverterende
versterkerschakeling is zodanig, dat het witniveau op +2.5 V
afgeregeld kan worden.



52

·5 V

oV +-........-""----==='---_ t

-4 V

-sv

, 500 ns

----1- r----
~,

i i

vd- ,

•5 v - ~
, I

,
,

,

\'
-5V --- -5 V

-1 S"oo ns

fig. 3.16 Signaalconversies voor de signalen ed en wd

Het signaal ed* bestuurt sw1. Indien ed = +5 V gedurende 180
ns, wordt de spanning op de +ingang van IC 4 (voltage follower)
door de pull-up weerstand R 6 omhoog getrokken. Hiermee is een
witte stip in het beeldsignaal geschreven.

Met de potentiometers R 7 en R 8 wordt aan de signalen u en u
van het differentiator circuit (fig. 3.6) een helderheids
waarde-offset 1/2 *2,5V gegeven. Dit is noodzakelijk, daar de
signalen u en u zowel positief als negatief kunnen zijn en de
beeldhelderheid van een video-signaal aIleen als positief is
gedefinieerd. Het resultaat van de signaalaanpassingen is, dat
schakelaar S signalen krijgt aangeboden, waarvan de beeld
helderheid als voIgt is gedefinieerd:

o V
= +2,5 V

zwartniveau =
witniveau

De aangeboden beeldsignalen zijn aIleen gedefinieerd ge
durende het tijdsinterval dat wd = +5 V, aangezien deze
signalen ook verminkte beeldsynchronisatie bevatten. Indien
wd* = -5 V (d.w.z. wd = 0 V) is de spanning op de +ingang van
IC 5 (voltage follower) door de pUll down weerstand R 9 0 V.
Hiermee is de blanking aan het beeldsignaal toegevoegd.
Voordat het video-signaal vol compleet is, moeten we nog
lijnsynchronisatiepulsen toevoegen. Met potentiometer R 10
wordt deze toevoeging in de juiste verhouding beeldgedeelte
synchronisatiegedeelte (= 1:2) gerealiseerd.

De uitgangsimpedantie van de uitgangstrap (emittervolger T l'

emitterweerstand R 12 en serieweerstand R 11) wordt bepaald door
R 11 en is 75.n. Het beeldgedeelte van het video-signaal VOl is
t.o.v. het beeldsignaal (zonder de synchronisatie) aan de
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uitgang van IC 5 een factor 4 verzwakt door de combinatie R 10 

uitgangstrap - 75fi karakteristieke afsluitimpedantie.

Het resterende deel van de schakeling van fig. 3.14 heeft als
taak het video-signaal v o 2 samen te stellen. Dit video-signaal
ontstaat op eenvoudige wijze door de signalen edb en lsync in
de juiste verhouding (2:1) te mixen m.b.v. potentiometer R 13
en weerstand R 1 4. De weerstand R 14 introduceert een extra
verzwakking, zodanig dat het video-signaal v 02 de juiste
signaalamplitude heeft. Omdat het +5 V-niveau van het TTL
signaal ed door belasting van het driver circuit is gedaald,
is het noodzakelijk een gebufferd signaal edb aan te bieden.

3.3 Realisatie

3.3.1 De analoge en digitale circuits

De bewerkingsmodule is gerealiseerd op 3 afzonderlijke
Eurocard-formaat printkaarten, die via een bussysteem (met 64
pens connectoren) met elkaar verbonden zijn. Deze kaarten
kunnen in een 19-inch rek geplaatst worden. De voeding is
gerealiseerd op een aparte kaart (zie par. 3.3.2).

Voor het analoge circuit (ingangstrap, video-clamping,
beeldhelderheidscorrectie, differentiatorcircuit, video-com
positiecircuit en uitgangstrap) is een printlayout ontworpen
met een speciaal software-pakket. De layout is afgedrukt in
bijlage 1a. De aansluitingen voor de 64-pens connector voor
het bussysteem zijn afgebeeld in bijlage lb. Het algemene
overzicht van de indeling van de analoge kaart is gegeven in
bijlage 2.

Het digitale circuit (sync separator, timing circuit en
edge-detectiecircuit) is in wire-wrapping uitgevoerd. De
afzonderlijke TTL-IC's zijn ontkoppeld met tantaal-conden
satoren (10~). Omdat deze condensatoren niet geschikt zijn
voor filtering van hoogfrequent storing bij TTL (spikes), zijn
hieraan keramische condensatoren (22 nF) parallel geschakeld.
Het algemene overzicht van de digitale kaart is gegeven in
bijlage 3.

3.3.2 De voeding

Het schema van de (voorlopige) voeding is getekend in bijlage
4. Met behulp van spanningsstabilisatoren worden uit de
aangeboden spanningen (+15 V, -15 V en aarde) 4 extra
voedingsspanningen (+6 V, -6 V, +5 V, -5 V) afgeleid. De +5 V
spanning is voeding voor de TTL-circuits en deels voor een
aantal analoge circuits. De resterende spanningen zijn voeding
voor de analoge circuits. De ingangsspanningen zijn met behulp
van elco-condensatoren (33~) ontkoppeld. Het is noodzakelijk
hieraan een keramische condensator parallel te plaatsen, omdat
elco-condensatoren niet geschikt zijn voor filtering van
hoogfrequent storing. De gestabiliseerde uitgangsspanningen
-6 V en +6 V zijn ontkoppeld met een keramische condensatoren
(1~); de gestabiliseerde spanningen +5 V en -5 V zijn
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ontkoppeld via tantaal-condensatoren (10~) met hieraan
parallel keramische condensatoren (22 nF).

Het voedingscircuit kan met een transformator (prim. 220 V;
sec. 2x12 V), 2 gelijkrichtercellen en 2 extra spannings
stabilisatoren (7815 ~n 7915) uitgebouwd worden tot een
complete voeding voor ~ansluiting op het 220 V-net.
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4. Experimenten en resultaten

4.1 Gedrag van het systeem met testsignalen

Ais beeldsensor voor lasbadob~ervatie is gekozen voor een
monochrome CCD-camera van het fabrikaat High Technology
Holland, type MK1. De CCD-beeldsensor heeft 604x575 pixels. De
CCD-chip bestaat uit lichtgevoelige MOS-condensatoren (voor
ladingsopslag) die met behulp van ladingsgekoppelde kanalen
(CCD = Charge Coupled Device) worden uitgelezen. De belich
tingstijd van de MOS-condensatoren wordt de integratietijd
genoemd. De hoeveelheid lading is een maat voor de belichting.

Met een klok worden de CCD-schuifregisters uitgelezen. Het
analoge, tijd-discrete signaal van de beeldsensor passeert een
smoothing filter met afsnijfrequentie 5 MHz. Hierna wordt het
video-signaal samengesteld. In deze paragraaf bespreken we
enkele verschijnselen die optreden bij signaalvoorbewerking
van video-signalen van deze CCD-camera.

Het eerste experiment betreft een nadere bestudering van de
signalen u en u. Het spanningsbereik van deze signalen is ca.
4 V t - t • In deze signalen constateren we de aanwezigheid van
een rimpelpatroon a.g.v. het tijd-discrete karakter van de
CCD-beeldsensor (uitlezen van de afzonderlijke pixels). Deze
"golfslag" in het signaal zullen we pixelrimpel noemen. De
frequentie van deze rimpel is 11.61 MHz (uitleesfrequentie van
de beeldsensor). De pixels worden in groepjes van drie
uitgelezen. Hierdoor is de CCD-beeldsensor ook geschikt is
voor toepassing in kleurencamera's. Door het groeperen in
groepjes van drie pixels bevat de rimpel een tweede
belangrijke frequentiecomponent, n.l. 3.87 MHz. De rimpel in
het beeldgedeelte van het video-signaal is met behulp van een
5 MHz-smoothingfilter zodanig verzwakt, dat deze in een
monitorbeeld niet zichtbaar is. Echter door het differen
tiatorcircuit wordt de rimpel per differentierende trap ca. 20
dB versterkt. In het signaal u is de pixelrimpel ca. 100 mV in
amplitude; in het signaal u ca. 1,0 V in amplitude. In het
monitorbeeld van u is dit nog niet zichtbaar aanwezig; in het
monitorbeeld van u is de pixelrimpel zichtbaar als een fijne
rasterachterachtige structuur. Het edge-detectiecircuit detec
teert pixelrimpel in il, indien V T H, 1 = - V T H, 2 < 60 mV.

In het tweede experiment wordt met de CCD-camera een testbeeld
geregistreerd bestaande uit een zwarte en een witte helft. De
rand tussen beide helften loopt verticaal. Met edge-detectie
wordt de rand in het beeld gelocaliseerd. Het resultaat
bekijken we op een monitor.
De rand in het beeld geeft een positieve edge in het
beeldsignaal. Dit resulteert in een "peak" in de 1 ste
afgeleide. Met thresholding kan deze peak gelocaliseerd
worden. In fig. 4.1 zijn drie verschillende monitorbeelden
weergegeven. De beelden zijn tot stand gekomen met verschil
lende drempelwaarde V T H, l'
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fig. 4.1 Schaduweffect bij detectie van een verticale

rand in een beeld

Indien de drempel gevoeliger wordt ingesteld dan noodzakelijk
is voor detectie van de rand, ontstaat een schaduweffect. Er
wordt dan een 2 de rand geidentificeerd, welke onvolledig is en
een stochastisch karakter heeft. De oorzaak van dit verschijn
sel wordt duidelijk met behulp van fig. 4.2. Dit is een
weergave van de peak in de 1 ste afgeleide u en de positie van
de positieve drempel V TH 1 t.o.v. het signaalniveau. De
drempels 1,2 en 3 corresponderen met de monitorbeelden 1,2 en
3.

-' -.- VTH , 1

.-.-.-.-._ 2.

t

.
fig. 4.2 Peak in de afgeleide u en drempelwaarde V TH ,l
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In het signaal u is pixelrimpel en een zekere hoeveelheid ruis
aanwezig. Bij drempelwaarde 2 detecteert het edge-detectie
circuiteen 2 de rand bij de achterflank van de peak als gevolg
van de aanwezigheid van deze stoorsignalen. Voor drempelwaarde
3 is dit verschijnsel nog sterker. Het hele beeld is gevuld
met pixelrimpel- en ruisedges, met uitzondering van een smalle
strook achter de juiste rand. De breedte van de rand
correspondeert met de breedte van de peak in het signaal u.
Indien we de signaalvoorbewerkingsmodule beelden aanbieden met
zwakke contrastverschillen, kunnen oscillatieverschijnselen
optreden in het edge-detectiecircuit (fig. 3.13). Deze
oscillatie manifesteert zich als het verschijnen van meerdere
edge-punten achter elkaar aan de rand van een zwakke overgang
in het beeld. Deze problemen ontstaan a) door de fysische
beperkingen van de toegepaste comparator (LM 319) en b) door
de aanwezigheid van pixelrimpel en ruis in het sigaal u. De
comparator is volgens de specificaties van de fabrikant
ongedefinieerd, indien het spanningsverschil aan de ingangs
klemrnen kleiner dan 10 mV is.

In een laatste experiment is gebleken dat het edge
detectiecircuit een storende invloed heeft op een aantal
analoge circuits. Als we het beeld "zwart" maken door pen s4
(schakelaar S) van het video-compositiecircuit (fig. 3.14)
geen beeldsignaal aan te bieden, zien we in het zwarte beeld
toch nog vaag gedetecteerde edge-punten afkomstig van het
beeld van de aangesloten camera. In hoeverre dit verschijnsel
een nadelige invloed heeft door mogelijke terugkoppeling van
het stoorsignaal naar de differentiator, is moeilijk na te
gaan.

4.2 Bewerking van de lasbadbeelden van het MIG-lassen

In het laslaboratorium van de faculteit Werktuigbouwkunde zlJn
lasbadopnamen gemaakt van het MIG-lassen op een vlakke plaat
en van het MIG-lassen van een V-naad. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een smitweld lasmachine (type Transmig 240). Het
lasbad is geobserveerd met een CCD-camera (High Technology
Holland) en met behulp van optische filters. De opnamen zijn
geregistreerd met een VHS-systeem video-recorder. Hiervan zijn
zwart-wit foto's gemaakt, die afgedrukt zijn in deze
paragraaf. Hiermee kunnen we de resultaten van de signaalvoor
bewerking voor lasbadopnamen bespreken.

De drempelwaarden voor optimale edge-detectie in deze
beelden zijn: V t 1 = -V T H 2 = 100 mV. De opname in fig. 4.3
links is de "1 s ~ 'afgeleide" van een lasbadbeeld van het MIG
lassen op een vlakke plaat. De "dips" in de 1 ate afgeleide u
worden vertaald naar beeldhelderheidswaarden tussen 0 en 50%
van de maximale helderheidi de "peaks" in de 1 ate afgeleide u
worden vertaald naar waarden tussen 50 en 100%. Door
thresholding van dit beeld (het detecteren van dips en peaks
in het beeld) worden de randen van het lasbad gelocaliseerd.
De opname rechts is de "1 st e afgeleide" van een lasbadbeeld
van het MIG-lassen van een V-naad. De opname in fig. 4.4 is de
"2 de afgeleide" van een lasbadbeeld van het MIG-lassen op een
vlakke plaat. Het is opvallend dat dit beeld visueel eigenlijk
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niet zo veel verschilt van de "1 ate afgeleide".

fig. 4.3 "1 ste afgeleide" van een beeld van het MIG-lassen
op een vlakke plaat (links) en van het MIG-lassen
van een V-naad (rechts)

fig. 4.4 "2 de afgeleide" van een beeld van het MIG-lassen
op een vlakke plaat

In fig. 4.5 is een opname afgedrukt van een lasbadbeeld van
het MIG-lassen op een vlakke plaat met hierin geprojecteerd de
gelocaliseerde rand van het lasbad. Er is geen beeldhelder
heidscorrectie (boogonderdrukking) toegepast. Hierdoor wordt
een 2 de, voor lasbadobservatie overbodige, rand in het beeld
gelocaliseerd.

Met behulp van de in par. 3.2.1 beschreven beeldhelderheids
correctie kunnen we deze overbodige rand verwijderen. De
resultaten zijn in fig. 4.6 weergegeven.

In dit experiment zijn ook opnamen gemaakt van het lasbad
bij het MIG-lassen met de camera-orientatie 90 0 gedraaid.
Hierdoor worden in de beelden horizontalen i.p.v. verticale
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edges geidentificeerd. Dit betekent dat we andere informatie
uit de beelden filtreren. Het resultaat voor lasbadbeelden is
in fig. 4.7 weergegeven.

Een vergelijking van dit resultaat met de opnamen in
fig. 4.6 toont aan, dat detectie van verticale edges in
lasbadbeelden zinvoller is: er wordt meer en waarschijnlijk
zelfs voldoende informatie over de lasbadgeometrie verkregen.

fig. 4.5 Lasbadbeeld (geen beeldhelderheidscorrectie)
met projectie van de gedetecteerde edge-punten
(MIG-lassen op een vlakke plaat)

fig. 4.6 Lasbadbeelden (met beeldhelderheidscorrectie)
met projectie van de gedetecteerde edge-punten
(links: MIG-lassen op een vlakke plaat;
rechts: MIG-lassen van een V-naad)
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fig. 4.7 Lasbadbeelden met projectie van de gedetecteerde
edge-punten (camera 90 0 gedraaid)
(links: MIG-lassen op een vlakke plaat;
rechts: MIG-lassen van een V-naad)

De helderheidsovergangen van werkstuk naar lasbad in het
video-signaal zijn in de orde grootte van 300 - 800 ns. Dit
betekent dat de onnauwkeurigheid in de positiebepaling van een
edge-punt maximaal 1/2 '0,81.5 = 0,41.5 is, d.w.z een verticale
edge wordt - als we de vaste vertragingstijd van 250 ns van
het edge-detectiecircuit buiten beschouwing laten - max.
0,41.5 te vroeg gedetecteerd. De vaste vertraging van het edge
detectiecircuit introduceert een reproduceerbare en dus
bekende fout. Als we de onnauwkeurigheid vertalen naar
wereldcoordinaten, dan is de fout max. ca. 0.2 rom. De breedte
van een lasbad is i.h.a. ca. 8 rom. Dit betekent dat de
onnauwkeurigheid ca. 2% bedraagt.
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5. Conclusies en aanbevelinqen

1) Met de gebruikte optiek is de beeldkwaliteit (beeldscherpte
en beeldcontrast) qoed en is het mogelijk met eenvoudige
signaalbewerkingstechnieken (differentieren en threshol
ding) de rand van het lasbad te bepalen, mits de
thresholdwaarden optimaal gekozen zijn. De onnauwkeurigheid
in het bepalen van de lasbadrand - op basis van de 1 ste
afgeleide u - is ca. 2%. De nauwkeurigheid zou eventueel
nog verbeterd kunnen worden door ook de 2 de afgeleide te
gebruiken.

2) De gedetecteerde edge-punten geven redelijk compleet de
rand van het lasbad aan. Het verlies aan informatie,
doordat beelden aIleen in x-richting worden gedifferen
tieerd, is voor de beoogde toepassing acceptabel.

3) Gebruik van de 2 de afgeleide u door het edge-detectie
circuit is (nog) niet zinvol, omdat dit signaal (nog) te
veel verstoord is door pixelrimpel

4) In het ontwerp en de realisatie van de bewerkingsmodule
kunnen de volgende punten nog verbeterd worden:

- toepassing van een goed gedefinieerd laagdoorlaat
filter met een afsnijfrequentie van ca. 8 MHz
ter verzwakking van de storende pixelrimpel

- toepassing van comparatoren met hogere nauw
keurigheid (d.w.z. een kleiner ongedefinieerd
gebied) in het edge-detectie circuit

- aanbrengen van zero offset-afregeling in het
differentiator circuit voor het naar nul regelen
van de geconstateerde spanningsoffsets aan beide
uitgangen van de toegepaste op-amps (NE 5539).

5) De invloed van het edge-detectiecircuit (signaal ed) op een
aantal analoge circuits (o.a. het video-compositiecircuit)
moet nader onderzocht worden. De mogelijke oplossing(en)
voor dit probleem kunnen gezocht worden in:

- het aanbrengen van strikt gescheiden voedingen
voor de TTL en de analoge circuits

- de eventuele invloed van het driver circuit (signaal
ed) op andere analoge circuits of op de voedings
spanningen +5 V en -5 V

- vervanging van toegepaste TTL in het edge-detectie
circuit door andere logische familie

Met behulp van een frame grabber kan de informatie in het
bewerkte eindresultaat (video-signaal v o 2: gedetecteerde edge
punten tegen een zwarte achtergrond) in een beeldgeheugen
worden opgeslagen voor verwerking met een beeldverwerkings
systeem. We krijgen dan b.v. 512 punten per beeldlijn. Veel
efficienter is het om slechts de plaatsen waar een edge
gelocaliseerd is door te geven aan een computersysteem. De in
het timing circuit aanwezige counters zijn nu reeds geschikt
om als pointer voor aanduiding van de bij geidentificeerde
edge-punten behorende beeldcoordinaten te dienen. Ter verbete
ring van de horizontale resolutie kan het timing circuit
aangepast worden door de counter voor het line window aan te
sluiten op het interne kloksignaal van de CCD-camera voor het
uitlezen van de afzonderlijke pixels van de beeldsensor. Dit
is echter aIleen zinvol als ook de nauwkeurigheid van het
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edge-detectie circuit nog verbeterd is. Men kan overwegen niet
de informatie van elk geheel beeldframe, maar b.v. van slechts
elk Sde raster door te geven (1 raster per 100 ms).
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Bijlage 1: Printlayout analoge kaart

la. printlayout analoge kaart: componentzijde
(smART-work licence nr 2227-2)
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Bijlage 2: Indeling analoge kaart
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Bijlage 3: Indeling digitale kaart

t- <
••••••••••••• ..10

:, .
.... 0: CD
II Q. Q.

~
o

26-pens connector

"l, .

~141'!ll:tC)
.._-=Q..;;.o_-..;;G;.;;3--. 5..........;;...:.-..;;..:..---. ~ I Z

~I ~
L.- ....J ("J I L... --' ~

.... :..
i!ll 2c:: H

...-....::.~_......., ~ I _---:~....;;..:_ >-i

I

I

l"l

f ~ ~N 'l'i L~ II I8
LM ~19)'

l:'

~

~
H

[[] "..
~

fSN~4L~~;1.....
:z:
("J l-.c:: '":3.....

IT]
H...,
~ <
~ o •....
("J

i-.~
2
H
'":3

~ :,N 11; l5 III I

comrr SEUX:T

rSN ~4 LS 3°1 f::oN. ':/4 LS:oJ
COUlfI' SELrel'

fSN ~4 L~ 30I f-S- N- 1-.,-L-S-O-"I
FRAME WINOOW LINE WIll1XlW

f~N1'-il~301 tSN \4 L:' 041 fSNo;" LS10I fS.N':l4 l50 .,1

64-pens connector



67

Bijlage 4: Schema van de voeding
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