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Samenvattinq.

ontwikkeld is een ~~~~~ef autofocus systeem op basis van
videosignaal-analyse, waarbTJ---door---verpIaat-sTng van de image
sensor wordt scherpgesteld. Zie onderstaande figuur.
In de signaalanalyse wordt een scherptewaarde verkregen door het
videosignaal achtereenvolgens te differentieren, dUbbelzijdig
gelijk te richten, topdetektie toe te passen en over een beeld te
integreren.
Door de differentiatie ontstaat een signaal, waarvan de amplitude
evenredig is met de steilheid van de overgangen 1n het
videosignaal. Door dUbbelzijdig gelijk te richten worden zowel de
opgaande als de neergaande overgangen positief gerekend.

!Topdetektie levert vervolgens een signaal, waarvan de oppervlakte
i onder het signaal evenredig is met de steilheid van de overgangen
in het videosignaal. Tevens wordt het dynamisch bereik op de
uitgang van de integrator verkleind. Door de integratie worden de
steilheden van aIle overgangen in het videosignaal opgeteld.

De differentiatie wordt gerealiseerd met een eerste orde HDF
filter of door het videosignaal via een RLC-delay over ongeveer
een pixeltijd te vertragen en van het niet-vertraagde signaal af
te trekken. In het laatste geval wordt een diskrete
differentiatie verkregen.
De dUbbelzijdige gelijkrichter wordt met een verschfltrap
gerealiseerd. Op de bases van beide transistoren 1n de
verschiltrap wordt het signaal in tegenfase aangeboden, waardoor
steeds die transistor geleidt, waarvan het signaal op de basis
boven het dc-nivo van de basis uitkomt. De uitgang voIgt het
signaal op de basis van de geleidende transistor.
Topdetektie ontstaat door op de doorverbonden emitters van de
verschiltrap parallel aan de weerstand, die voor de ruststroom
door beide transistoren zorgt, een capaciteit te zetten. De
capaciteit wordt via een laagimpedante emitter-uitgang opgeladen
en via de weerstand, die voor de ruststroom door beide
transisitoren zorgt, ontladen.
De integratie wordt gerealiseerd met een integrator, die een
niet-lineaire karakteristiek heeft. Door de niet-lineaire
karakteristiek wordt het dynamisch bereik op de uitgang van de
integrator beperkt. De karakteristiek wordt verkregen door een
opamp niet aIleen via een capaciteit terug te koppelen, maar
parallel aan deze capaciteit nog twee takken te zetten. Deze
takken bestaan uit een capaciteit in serie met een
respectievelijk twee diodes, zodat deze takken gaan geleiden als
de uitgangsspanning meer dan een respectievelijk twee keer de
diodespanning beneden het reset-nivo daalt. De integrator begint
hierdoor over een relatief kleine capaciteit te integraren, welke
groter wordt naarmate de integrator verder volloopt en de takken
gaan met de diodes gaan geleiden.

De scherptewaarde wordt bepaald uit het videosignaal binnen een
kader. De randen van het beeld doen niet mee.
Aan de hand van de scherptewaarde wordt door de besturingssoft
ware in een 8051 microprocessor de sensor in de richting van het
focusvlak verplaatst.
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Fiquur: Blokschema van het autofocus systeem.

Wordt de scherptewaarde tegen de sensorpositie uitgezet, dan
wordt een scherptekromme verkregen. Omdat meerdere toppen in de
kromme kunnen optreden, wordt bij het opstarten een keer het hele
sensorpositiebereik in 18 stappen gescand. Na elke stap wordt de
scherptewaarde bepaald en aan het einde van de scan wordt de
sensor in de positie behorend bij de beste scherptewaarde gezet.

Om een voorwerp te volgen, kijkt de besturingssoftware voor de
richting, waarin de sensor verplaatst moet worden, naar het teken
van de diskrete afgeleide van de scherptekromme in de richting,
waarin de sensor is verplaatst. Is de afgeleide positief, dan
wordt de huidige verplaatsingsrichting voortgezet; anders wordt
de verplaatsingsrichting omgedraaid.
Voor de stapgrootte, waarmee de sensor verplaatst wordt, kijkt de
besturingssoftware naar het teken van een benaderde diskrete
tweede afgeleide van de scherptekromme. Is de tweede afgeleide
positief , dan wordt de stapgrootte opgehoogd; anders wordt de
stapgrootte verlaagd.
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Inleiding.

sinds in 1977 de eerste autofocus camera als commercieel produkt
uitkwam, is er een verscheidenheid aan autofocus (AF) systemen op
de markt verschenen [1]. Tegenwoordig heeft 80% van de camera's
een AF-feature. Een AF-feature wordt meer en meer ingebouwd,
omdat:

1) een goede automatische focusering sneller kan scherpstellen en
beter bewegingen kan volgen dan de gebruiker.

2) de gebruiker zich met een automatische focusering geen zorgen
hoeft te maken over de scherpstelling en de aandacht dus vrij
heeft voor bijvoorbeeld de·beeldindeling.

3) de gebruiker dan een hand vrij heeft, die bijvoorbeeld ge
bruikt kan worden om in te zoomen of als extra ondersteuning.

De bestaande AF-systemen zijn op meerdere manieren te
classificeren. Vaak wordt als criterium gekozen of een systeem
actief of passief is. Zie figuur 1.1.
Een actief systeem zendt zelf een signaal uit en stelt aan de
hand van het terugkerende signaal scherp. Het uitgezonden signaal
is meestal infrarood licht en soms ultrasoon geluid. In een
passief systeem wordt gebruik gemaakt van door het object
gereflecteerd omgevingslicht.
Het scherpstellen werd tot voor kort gerealiseerd door een lens
in het objectief te verplaatsen. Hierbij kan de
richtingsinformatie bijvoorbeeld worden verkregen door de sensor
met behulp van een piezo-element te laten trillen. De laatste
tijd wordt door enkele fabrikanten onderzocht of het scherp
stellen ook mogelijk is door enkel de sensor te verplaatsen. Bij
dit systeem wordt de scherpte in het videosignaal geanalyseerd,
waarbij de image sensor al wobbelend de beste positie zoekt.

autofocus

----------actief

\
bijv.: infrarood

ultrasoon

/~
autofocus m.b.v. andere systemen
videosignaal
analyse

scherpstellen
door verplaat
sing lens in
objectief

scherpstellen
door verplaat
sing sensor

figuur 1.1: Een mogelijke indeling van autofocus systemen.
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Bij deze methodemoet de sensor een veel grotere slag maken dan
bij de piezo-triiling. Het totale bereik moet zo I n 1000 a 1500
micrometer bedragen. Deze methode heeft een aantal voor- en
nadelen ten opzichte van het systeem, waarbij in het objectief
wordt scherpgesteld. Voordelen zijn onder andere:

1) Indien er in het objectief wordt geregeld, is er een
motoraandrijving nodig. Scherpstellen door verplaatsing van
de sensor bespaart dus een motoraandrijving en is daarom
goedkoper.

2) Daar er niet meer in het objectief wordt scherpgesteld,
wordt de constructie eenvoudiger. Bovendien is geen
zoomcorrigerend lenselement meer nodig omdat zoomcorrecties
ook door de sensor kunnen worden uitgevoerd.

3) Er wordt gebruik gemaakt van het videosignaal en er wordt
dus automatisch door de lens op de sensor gemeten. Daardoor
treden geen verschillen op tussen scherp zijn volgens het
autofocus systeem en scherp zijn op de image sensor.

':- !~j " ,":,), .:'t'i~' ,. ,"'/ l , .,J

Het systeem kent echter ook nadelen:

1) De sensor een grote slag laten maken is mechanisch moeilijk.
Een slag groter dan de hierboven genoemde is niet reeel.
Het zal blijken, dat met een keuze voor de maximale slag van
de sensor het zoombereik en het voorwerpsafstandsbereik
beperkt worden.

2) De eenvoudiger objectieven moeten nieuw ontworpen worden.

Bij Philips wordt binnen de basisontwikkeling gewerkt aan een
autofocus systeem voor een Electronic still Picture (ESP) camera
op basis van een wobbelende image sensor en scherpteinformatie
uit het v"id~_~~!g!1_~J,. Op het moment, dat onderg-e'tekende-aan--de
opdracht-Eegon, werd het eerste compleet analoge passieve
autofocussysteem geevalueerd. In dit eerste systeem worden
samples in een pijlvorm, als aangegeven in figuur 1.2, uit het
beeld gefilterd .

.. -----------

f,------ ,--- i --1, 1--- -~' ;~r,=-r,----- .~- -- ::
~ "T.
;--__t_--+, I-mju hU lu,- ---,--

~... !__ I

'.__ .___ ~...··j))l---~-·-;-:--'_-+--_i,--_,--

.- !

!--__;__ . ' h_. ••~~~:~j-._._~_-_} ~~

------ ': -(-'·-'1
~_'_. : ;__;_LVirliob~eld_: --fn-nul

figuur 1.2: De samples, welke in het eerste passieve AF-systeem
van Philips uit het beeld worden gefilterd en aan de
hand waarvan de scherpte wordt berekend.
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Van twee op opeenvolgende lijnen naast elkaar liggende samples
wordt steeds het verschil berekend en na gelijkrichting door
integratie opgeteld. Aan de hand van het zo op verschillende
sensorposities verkregen scherptesignaal wordt door een analoge
schakeI ing de sensor bestuurd. Zodra het systeem in focus is,
wordt het gelocked. De voornaamste nadelen van dit systeem zijn:

1) Er zijn grote delen in het beeld, die niet door de pijlvorm
worden gedekt. Hierdoor wordt niet of fout gefocuseerd.

2) Doordat aan de hand van een tamelijk klein aantal samples
het scherptesignaal wordt bepaald, kan door de beweging van
de gebruiker of het object tijdens het scherpstellen de pijl
een iets andere scene bestrijken. Hierdoor treden
fluctuaties in de gedekte scene Ope Hoe minder samples des
te groter de invloed van deze fluctuaties.

3) Het systeem is nog te traag en te complex.

Om deze nadelen is besloten, dat het systeem door ondergetekende
verbeterd en aangepast moest worden. De opdracht luidde als
voIgt:

Ontwikkel een verbeterd autofocus systeem met een digitale
besturing m.b.v. een 8051 ~P. Het gaat er voorlopig niet om de
beste methode te vinden, maar een compleet systeem te
ontwikkelen, dat redelijk werkt. Er moet geoptimaliseerd worden
voor ESP- of voor movietoepassingen. Randvoorwaarden zijn: in
verband met miniaturisatie zoveel mogelijk functies in de
microprocessor en de schakelingen zo simpel mogelijk, 5 Volt
voeding en laag vermogen.
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Hoofdstuk 2: Scherptewinning met een wobbelende sensor.

/'
! Afgeleid wordt, wat een verplaatsing van de sensor voor een \

! ~~k~:~J~~~~~!:~t~}~';e~eJtml~!~~~~~~l=f::~~~:~r~i*~I~.)
~Tg1DeId. Bfj de scherptewirining wordt slechts gebrufk -"gemaakt--
van een deeI van het beeld.
Verder wordt er bekeken welke delen er in het autofocus systeem
naast de sCherptewinning nodig zijn. Een blokschema..., dat het
principe van het te realiseren autofocus systeem weergeeft, wordt ~

opgesteld.

2.1. pe overdrachtsfunktie van een lens bi; defocusering.

Als de sensor achter de lens vanuit het focusvlak wordt
verplaatst, wordt een puntbron P in de voorwerpsruimte afgebeeld
op een onscherptecirkel in de beeldruimte. De cirkel wordt
groter, naarmate de sensor zich verder van het focusvlak
verwijderd. Zie figuur 2.1.1.
Op een lijn in de beeldruimte wordt de impuls in de
voorwerpsruimte bij focusering afgebeeld als een puIs, die breder
wordt naarmate de sensor zich verder van het focusvlak
verwijderd. Het gevolg is, dat het videosignaal.dat ontstaat door
het beeldvlak (op de sensor) af te scannen, door de defocusering
in het frequentiedomein wordt vermenigvuldigd met de overdracht
[2]

Hft (jw) = C sinc(~nfr)

met r: klokperiode voor een pixel
nr: de tijd, die nodig is om de puIs op de

lijn in het beeldvlak, die door de
defocusering uit de impuls ontstaat, te
scannen.

Over de onscherptecirkel en zijn herkomst wordt wat meer verteld
in bijlage 1. De overdracht is afgeleid in bijlage 2.
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I~ -1-"'----+ -.-.--f------~
, i i

I , ' .

i /..\: I: ++·~;J~~;::::i.-":'~,,-:-,,,-.·-'=...L....c..:.....l.--C-,_--'--_··..Ll·....c··-_···-'-i-_"-....c..;_--'--.C
i

~f~i~gu~u~r~~2~.~1~.~1~: Afbeelding van een puntbron P op de sensor bij, op
basis van de onscherptecirkel, genormaliseerde
sensorposities.

Een sinc-functie wordt gekenmerkt door een "hoofdlob" gevolgd
door "zijlobben", waarvan de. topwaarde steeds kleiner wordt. De
topwaarde van de hoofdlob J.S C. De top van de eerste zijlob
treedt op bij f=3/2n~. Zijn waarde is 2C/3~. De topwaarde van de
eerste zijlob ligt dus 13,5dB lager. De amplitudekrommen kunnen
daarom benaderd worden door de hoofdlob te nemen. Deze krommen
zijn in figuur 2.1.2 voor verschillende n-waarden geschetst.

! '.-2(;'

.. -... ; _..

..
.. 0.01 .

FREQUENTIE (MHz)

:... .0,1 O,S 1,0 2.,0.: 4,0 6,0 . :

figuur 2.1. 2 Amplitude-freq.karakteristieken achter een lens
voor verschillende sensorposities (~ = 150nsec).
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uit de amplitude-frequentiekarakteristieken blijkt, dat "
scherpstellen mogelijk is door te bekijken, welke frequent ie- i
componenten er in het videosignaal voorkomen. Immers naarmate de!
sensor dichter bij het focusvlak komt, laat het systeem steeds)
hogere frequentie-componenten door. ~
Als er hog~r~"X.quriercomponentenin het videosignaal verschijnen, \,
neemt de s£e~iheld van de overgangen toe. Scherpte kan daarom ook :
in het tijdsdomein bepaald worden. In de volgende paragraaf i
worden een aantal eenvoudige manieren om de steilheid van deJ
overgangen om te zetten in een scherptesignaal._~_ekeken. _/

2.2. Methoden om scherpte te detekteren.

In de vorige paragraaf is afgeleid, dat scherpte bepaald ka~
worden door te kijken naar de steilheid van de overgangen in het\
videos ignaal. Er m~~~ gus _een siqnaa~..\tIQ.~gen_....JiJ.e,g.~~ee.rd.,......--d.gj; \
evenredig is metd~stei.lheIdvaii·-4e"f,:Li:mkep. Er treden zowel in
norizontilIe---aIs fli"vertlkalerichting overgangen op. Het hier tEf)
ontwerpen systeem zal aIleen naar de steilheid van de overgangen
in horizontale richting kijken. Hiervoor zijn twee redenen:
-"-'-'._--~-----"-- - --_._--_.-- ----- ------

1) Bijna aIle scenes bevatten zowel scherpte in horizontale als f

in vertikale richting. Het is dus de vraag of !

scherptewinning in vertikale richting nodig is.
2) Het zal blijken dat, indien gewenst, voor scherptedetektie

in vertikale richting slechts een deelschakeling anders
gedimensioneerd moet worden. De rest van de schakelingen
kunnen worden gecopieerd of met schakelingen van de
horizontale detektie worden gecombineerd.

In het tijdsdomein is de steilheid van de overgangen te bepale~
door de eerste afgeleide te nemen. Het is ook mogelijk om naa~
~re org~ .. _~_f~eleiden _tekijken [5] of scherpteinformatie op\
basis van correlatieftitfcfIes te---bepalen. Hier is echter als doel \
gekozen te bekijken of op basis van de eerste afgeleide een goed)
autofocus systeem is te ontwerpen. __
Wordt bij het bepalen van de steilheid van de flanken de bij het
eerste passieve AF-systeem van Philips gebruikte methode meege
nomen, dan is de steilheid ook te bepalen door het videosignaal
over ongeveer een klokperiode van een pixel te vertragen en
vervolgens van het niet-vertraagde signaal af te trekken. Zo
ontstaat een diskrete differentiator. Op dezelfde manier is ook
scherptedetektie in vertikale richting te realiseren. Het
videosignaal moet dan over een lijntijd worden vertraagd. Het zo
verkregen signaal wordt verder gelijk behandeld als bij de
horizontale scherptedetektie.

Door het gedifferentieerde videosignaal gelijk te richten, worden
de positieve en de negatieve overgangen positief gerekend.
Uiteindelijk zal integratie van het signaal, dat evenredig is met
de steilheid van de flanken, optelling van de steilheid van de
overgangen moeten inhouden. Deze signaal bewerkingen worden
analoog uitgevoerd, omdat een digitale versie te veel vermogen
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vergt en omdat de hoeveelheid Ie I s gebruik van geintegreerde
schakelingen noodzakelijk maakt.

Integratie van het door de gelijkrichter geleverde signaal geeft
niet de som van de positief gerekende steilheden van de overgan
gen. Dit is te zien aan de hand van figuur 2.2.1. In deze figuu~
zijn een hypothetisch signaal in defocus en in infocus toestand
weergegeven. Een AGe (automatic gain control) houdt het topwit of
het gemiddelde signaalnivo constant. Bij een_9_emi~d~~_~e_get~_~!:~r

-!,~_g~lt g~ A~C n_iet EJj tij~~~~ ~c~e!p~t~I1~_!!~ '-':'-
Differentieren-- van het-nyPothetische signaal, gelijkrichten en
integreren levert zowel bij infocus als bij defocus hetzelfde
signaal op de uitgang van de integrator. Dit komt, omdat op deze
manier naar de grootte van de overgang wordt gekeken.

Immers

AU

I
o

du

dt
dt = AU

Deze blijft gelijk bij onscherpstellen. Het gedifferentieerde
signaal moet daarom voor de integratie een bewerking ondergaan,
opdat de steilheden van de flanken worden opgeteld., ---- .--

Er zijn twee eenvoudige methoden voor deze bewerking.i \
In de eerste methode wordt er niet gelijkgericht, maar wordt er
geJt:w.adr~'t~~;[''d. Hierdoor wordt het geg:iff~_!:~nt_ieerde_._sLqn~~J.:in
amplitude beinvloed. In de riCfifing- van de tijdas wordt het
slgnaaI-niel-beiiivloed. Aan de hand van de signalen in figuur
2.2.1 kan geverifieerd worden, dat zo na integratie
scherpteinformatie onstaat.

,,.
i,

_l
i

figuur 2.2.1: Hypothetische videosignalen a) in defocus- en in
infocus-toestand en de resulterende signalen na b)
differentiatie plus gelijkrichting en na c)
differentiatie plus kwadratering.
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In de tweede methode wordt topdetektie op het gelijkgerichte l
signaal toegepast. Deze topdetektie is bij gebruik van gelijk
richting noodzakelijk. Hierdoor wordt het gedifferentieerde
signaal in de tijd uitgesmeerd en is de oppervlakte een maat voor
de eerste afgeleide. Dit is na te gaan aan de hand van de
signalen in figuur 2.2.2.
Aangenomen is, dat de topdetektie een puIs omzet in een driehoek,
waarvan de breedte van de basis evenredig is met de hoogte van de
puIs. Het gevolg is, dat de resulterende oppervlakte van de puIs
evenredig is met het kwadraat van de steilheid van de flank.

De tweede methode heeft als~v~~ t.o.v. de eerste,
dat hij het dynamisch bereik op de uitgang van de integrator
beperkt door de grootste pieken te detekteren en kleinere of
dicht op elkaar liggende pieken af te schaduwen. Bij de eerste
methode wordt het dynamische bereik eerder vergroot dan beperkt
(bijlage 3). Indien piekdetektie gemakkelijk bij de gelijkrichter
is te realiseren, geniet deze methode de voorkeur. In §3.2. zal
blijken, dat er een eenvoudige gelijkrichter bestaat, waarbij de
piekdetektie met behulp van een capaciteit is te realiseren.
Als methode om scherpte te winnen wordt samengevat de volgende
reeks van signaalbewerkingen gekozen. Het videosignaal wo~\
eerst gedifferentieerd en gelijkgericht. Er wordt topdetektie
toegepast en het aldus verkregen signaal wordt geintegreerd,
waardoor scherpteinformatie ontstaat.,. ,.'~~'

.,,' ....

I I ; " I I I I 'I 1-- 1" I
'1 i:! !dJ1I" I'~ i" l

-, --ri- -j--t---+--- 'l'--; ,- -.f- I '2 v-
:' I: I " . . I Ii! . I 'l---j,---r-- ..: ;-.-- '- .' - '--.-. r 1-

1

' --:--rv--'
!. j : '. , :. I: I ovr·---·t -·-- ----'--..-- ..~. . - . ,.,-+-, ---+--"'--r--- --. '--,. . . I .

: : ! .. t: : ., ii 2 3 1.: i . j' b., 1.•.. 2 3'.4 5 .. : I'----·J.---·l--..···---~-·-,-----;~ r-T"':T-'-----
, . I, 't· " i' I '~' iI " : Id ..1, : .. 1:1 .:. I·"··· .' . I. I. ,
~-+·-:.....l---· ..I·e. QCpS.:.....:....L·::l---1~_·ri LO. to"C1 S..+, ... J-,-~-_.

I I I . I' \, I.,· I I I

I' I I' .: I" Ii' , :
J i 1 ....1..... : :.:.1 '.. I ... :.. L: !

figuur 2.2.2: Resulterende signalen nadat piekdetektie is
uitgevoerd op de signalen van figuur 2.2.1(b).
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2.3. Blokschema van het autofocus systeem.

Naast de scherptewinning z1Jn nog een aantal andere schakelingen
nodig om tot een compleet autofocus systeem te komen. Tevens moet
nog gedefinieerd worden aan welke eisen het inkomende
videosignaal moet voldoen.

Er wordt van uitgegaan, dat het systeem een videosignaal krijgt
aangeboden, dat aan de volgende eisen voldoet:

1) Het videosignaal is geblanked. Er zitten dus geen sync
signalen meer in.

2) Het videosignaal gaat door een 5MHz laagdoorlaat filter,
zodat er geen kloksignalen van de sensor meer in voorkomen.

3) Het videosignaal is O,8V a 1,OV top-top.

Een kaderschakeling, welke de randen van het beeld niet doorlaat,
wordt om twee,redenen gebruikt.
Wordt geen kader gebruikt, dan verschijnt door de differentiatie
blankinformatie in het signaal. Immers, aan het begin en eind van
elke lijn treedt er een overgang van de geblankte lijnterugslag

naar het begin van het video Ope De kaderschakeling moet er voor
zorgen, dat de pulsen die hierdoor ontstaan niet worden
doorgelaten. Het kader moet daarom na de differentiatieschakeling
worden geplaatst.
De tweede reden is, dat het object waarop wordt scherpgesteld,
door de consument doorgaans in het midden van het beeld wordt
geplaatst. Om te zorgen, dat de omgeving van het object niet gaat
overheersen, moeten de randen rondom het object worden wegknipt.

Een stuurtr~p is nodig om de sensor te verplaatsen. Deze
stuurtrap stuurt een luidsprekerspoelcons.tructie aan, waaraan de
sensor is bevestigd. k o"<';~"!"'~U., k" I)'" '.,U, "f)Jru;,?<,<,''''p"c:,e.,r,J

De stuurtrap wordt door de ~p via een DA-converter aangestuurd.
De stuurtrap levert via een AD-converter ook de positiespanning,
zodat de software bij aanvang weet waar de sensor zich bevindt.
Verder wordt ook het scherptesignaal nog voor de ~p omgezet. In
figuur 2.3.1 is een blokschema van het hele systeem gegeven.
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blanke n
ve rsterke n

stuurs

""""":Lr-__'500 ..urn
positiespanning

~<-"". '""'('r,...""
((

figuur 2.3.1: principe schema van het AF-systeem.
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Hoofdstuk 3: Realisatie van het autofocus systeem.

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de differentiatie, de
gelijkrichting met topdetektie en de integratie zijn
gerealiseerd. Voor de differentiatie worden twee manieren
besproken. Ook de~~~satie van het kader, dat een deel van het
beeld voor de sc~e~tewinning elimineert, en de koppeling van de
sensorstuurtrap en het scherptesignaal aan de I-LP worden
besproken.
Bij de verschillende schakelingen worden beschouwde alternatieven

l
vermeld met de reden(en) waarom deze niet zijn gekozen.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met het onderzoek naar de invloed
van voedingsspqnnings- en temperatuursveranderingen op de werking
van de gekozen schakelingen.

3.1. Differentiatie van het videosignaal.

In paragraaf 2.2 is gevonden, dat de steilheid kan worden
gevonden door het videosignaai over de klokperiode van een pixel
te vertragen en van het niet-vertraagde signaal af trekken of
door het videosignaal te differentieren.

De eerste methode wordt gerealiseerd door de schakeling uit
figuur 3.1.1. Deze schakeling wordt het looptijdfilter genoemd.
Het looptijdfilter wordt gevolgd door een versterker.

Vee

w
v1(t)

RS

uit

buffer looptijdfilter versterker + buffer

figuur 3.1.1: Het looptijdfilter, waarmee de diskrete diffe
rentiatie wordt gerealiseerd.
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De schakeling realiseert een diskrete differentiatie. Via de RLC
tak wordt op de basis van T2 het vertraagde videosignaal
aangeboden. Via de R5-R6 tak wordt op de emitter van T2 het niet
vertraagde videosignaal aangeboden. Er geldt bij benadering

v2(t) = Const * [v1(t) - v1(t-r)]

waarin r de tijd is, waarover het videosignaal wordt vertraagd.
Daar r een constante is, is v2(t) gelijk aan (const * r) maal de
diskrete afgeleide van v1(t).
Potmeter R6 is nodig om de versterking van beide takken gelijk af
te regelen. Door de onnauwkeurigheid in de weerstandswaarden en
de verzwakking van de RLC-vertraging is de waarde van R5 + R6
namelijk niet nauwkeurig te berekenen.
C2 vormt samen met de impedantie, die hij in knooppunt * ziet een
hoogdoorlaat filter. De kantelfrequentie van dit HDF wordt bij
300kHz gelegd, omdat uit figuur 2.1.2 en de gebruikte
onscherptecirkel (zie bijlage 2) kan worden afgeleid, dat de
lagere frequentiecomponenten constant blijven. Naar deze
componenten wordt niet gekeken.

In bijlage 4 wordt afgeleid, dat de overdracht gelijk is aan
IH(jw) I = A1 * Isin(~fr) I. Deze wordt voor r -> 0 gelijk aan

A1 * 7rfr hetgeen de overdracht van een differentiator is. De
overdracht is in figuur 3.1.3 weergegeven.

De bepaling van de steilheid van de overgangen door differen
tiatie (methode twee) wordt gerealiseerd met de differentiator
schakeling uit figuur 3.1.2. De differentiator is bij benadering
een eerste orde hoogdoorlaatfilter. Het kantelpunt ligt bij 8MHz.
De differentiator wordt gevolg door een versterker.

Vee

Vee

buffer differentiator versterker

figuur 3.1.2: De differentiatorschakeling.
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uit formule (C) in bijlage 4.2 kan worden afgeleid, dat deze bij
benadering gelijk is aan

RR5R7(R5 - R8)
* C2

(R + R5) (R5 + R7)R8 + RR7(R5 - R8)

met R = R4//R6 . De exakte overdracht is in fiquur 3.1. 3 naast
die van het looptijdfilter weergegeven. Bij het looptijdfilter is
de versterker erna niet meegenomen.
uit de figuur blijkt, dat bij het looptijdfilter de frequenties
groter dan 2MHz relatief iets minder worden doorgelaten dan bij
de differentiator. Een scherptekromme ontstaat door de
scherptewaarde tegen de sensorpositie uit te zetten. Omdat de top
van de scherptekromme door de hoogste frequenties wordt gevormd,
kan deze bij het looptijdfilter iets platter zijn.
Daar het door het looptijdfilter geleverde signaal nog extra
wordt versterkt (de versterker erna) , zal bij de metingen in
hoofdstuk 5 het looptijdfilter een scherptekromme met een hogere
top leveren dan de differentiator. Een voordeel is, dat de
compressie van het dynamisch bereik door de niet-lineaire
integrator hierdoor kan worden gemeten (zie §3.3 en §5.2).
Uit de metingen in hoofdstuk 5 zal moeten blijken of het kleine
verschil in de vorm van de overdrachten genoeg voordelen levert
om voor een van beide schakelingen te kiezen. Is dit niet het
geval, dan geniet de differentiator de voorkeur, omdat het
looptijdfilter in deze schakeling gebruik maakt van een potmeter
en deze in fabricage een afregeling inhoudt. Tevens is de
differentiator iets eenvoudiger.

:------l~=-==---~=--~-
• il
~-J>-------~---

~.i on
----i-1-~~;-------
-----1

-e---t--~-'--------------

,

c...:J-o,-'1t--:----;-

1,0

Dl FFERENTI ATOR-
MET VERSIERKER _

____. LOOPTIJDFILTER _
ZONDER VERSTERKER

0_- -------- FREQ-UE'NT-iES>}MHz~-----.-.
-...:-- WORDEN NIET DOOR- -------

DE' SENSOR GELEVERD

--------------------
--- ----------- ---------

3,0 4,0

figuur 3.1.3: Overdracht van het gerealiseerde looptijdfilter~de

gerealiseerde differentiator.
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3.2. Gelijkrichting en topdetektie van het gedifferentieerde
signaal.

Het door de beide schakelingen uit §3.1 geleverde signaal wordt
gelijkgericht om te voorkomen, dat positieve en negatieve
overgangen bij de integratie tegen elkaar wegvallen.

In figuur 3.2.1 is een gelijkrichtmethode, naar een schema uit
[6], op basis van een verschilversterker gegeven.
Deze gelijkrichter wordt om de volgende redenen verkozen:

1) Bij de gelijkrichter is topdetektie eenvoudig toe te passen
door op de laagimpedante uitgang een capaciteit (e1) aan te
sluiten. De capaciteit loopt in een beperkte tijd leeg (zie
bijlage 5).

2) Wordt later besloten een clipper toe te voegen, dan is dit bij
deze schakeling gemakkelijk te realiseren. Zie bijlage 5.

Vee

in

T4 l----+

C1

I ::0

figuur 3.2.1: Gelijkrichter met behulp van een verschiltrap.

De gelijkrichter uit figuur 3.2.1 werkt als voIgt. Het ingangs
signaal komt op de basis van T3 versterkt en in tegenfase terug.
Op de basis van T4 komt het ingangssignaal met dezelfde factor
versterkt maar in meefase terug. Komt de ingangsspanning boven
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het (dc-nivo uit, dan geleidt T4 en voIgt de uitgang het signaal
op d~ 'ril?..,~.~bfu'ivan,~i'Jl\,\.V~2mt de ingal1;gsspanning beneden het dc:-nivo,
dan spe~ T4 en gererdt T3. De u1tgang voIgt dan de spann1ng op
de basis van T3. ~/AJG"'~'VPI'

De bases van Tl en T2 worden dc-gekoppeld om te voorkomen, dat de
bases op verschillende dc-nivo's worden ingesteld. Stel er wordt
gebruik gemaakt van 2%-weerstanden en de bases worden met behulp
van twee weerstandsdelers op 2,5 Volt ingesteld. Het verschil
tussen beide basisspanningen kan dan maximaal 100 mV zijn. Dit is
te groot. Door de dc-koppeling kan het verschil worden
teruggebracht tot ongeveer 2mV. Dit wordt aangetoond in bijlage
5. Daar is ook de dimensionering gegeven.

Uit oscilloscoopbeelden is gebleken, dat de gelijkrichter niet
ideaal is. De overnamepunten van de transistoren blijken om en om
op twee verschillende nivo' s te liggen en het gemiddelde van
beiden blijkt onder het dc-nivo van de uitgang uit te komen.
Deze afwijkingen worden door Philpac voorspeld en kunnen er ook
mee worden verklaard. In figuur 3.2.2 zijn de uitgangssignalen
van de ideale en de praktische gelijkrichter, zoals deze door
Philpac bij een SINSQ-signaal op de ingang' worden berekend, te
zien. Het dc-nivo op de uitgang is met een stippellijn
aangegeven.
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figuur 3.2.2: Uitgangssignalen van de ideale en van de praktische
gelijkrichter indien een SINSQ-signaal (puIs,
waarvan de hellingen een sin2 -funktie is) op de
ingang wordt aangeboden.

Het verschil in nivo' s ontstaat door een faseverschil ongelijk
aan 180· tussen de bases van T3 en T4. De fasefout wordt
veroorzaakt door de basis-collector capaciteiten (Cbc) van T1 en
T2. Doordat deze transistoren verschillend worden aangestuurd,
introduceren deze capaciteiten een fasefout. Eliminatie van Cbc
in een Philpac-simulatie elimineert inderdaad dit verschijnsel.
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Dat de overnamepunten gemiddeld te laag liggen, wordt veroorzaakt
door de basis-emitter capaciteiten (Cbe) van T3 en T4. Van de
transistor, die in geleiding is, lopen de basis- en de
emitterspanning gelijk. Over de basis-emitter overgang staat dus
een dc-spanning. Cbe heeft dan geen invloed. Bij de transistor,
die niet in geleiding is, zal bij een dalende emitterspanning
zijn Cbe de basis mee naar beneden trekken, zodat hij op een te
laag nivo in geleiding begint te komen. Eliminatie in Philpac van
Cbe elimineert inderdaad dit effekt.

De invloed van de afwijkingen op de werking van het systeem is
nihil. De gelijkrichting wordt immers direkt gevolgd door een
topdetektie. Zie figuur 3.2.3.
Door de topdetektie wordt een puIs bij benadering omgezet in een
driehoek, waarvan de duur van de basis veel groter is dan die van
de puIs. Hierdoor is de capaciteit nog aan het ontladen als het
uitgangssignaal zonder topdetektie onder het dc-nivo zou geraken.
De basis-emitter capaciteiten van T3 en T4 hebben dus geen
invloed meer. De collector-basis capaciteiten van T3 en T4
veroorzaken geen terugkoppeling, daar er op de collectoren geen
ac-signaal staat. Voor T3 en T4 kunnen dus laagfrequent
transistoren worden gebruikt.
Voor T1 en T2 moet een hoogfrequent dubbeltransistor worden
gebruikt, om terugkoppeling van de collector naar de basis door
Cbc bij Tl te minimaliseren en om het verschil tussen beide
basisstromen zo klein mogelijk te houden.

.. ..
.........

t ij d--
dc.nivo in

--.----------- ---- -------fusttoestand

.._ .._•. (TOPGEDETEKTEERDE SIGNAAL

-~ - - .~1

fiquur 3.2.3: Een uitgangssignaal met en zonder topdetektie.

De dimensionering van de topdetektie is te vinden in bijlage 5.
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3.3 Integratie van het topdetektorsignaal.

Het door de topdetektor geleverde signaal moet nog geintegreerd
worden om een scherptesignaal te krijgen, dat aan het einde van
een raster de scherpteinformatie in de scene geeft. Er moet bij
de integratie rekening mee worden gehouden, dat het dynamisch
bereik op de uitgang van een lineaire integrator nog te groot is
om de door de integrator geleverde spanning met een 8bit ad
converter om te zetten.
In bijlage 5 is afgeleid, dat met de gebruikte topdetektie het
dynamisch bereik tot 470 is teruggebracht. Om het dynamisch
bereik nog verder te verkleinen, wordt de integrator met een
niet-lineaire karakteristiek uit figuur 3.3.1 toegepast. Met
aIleen C1 in de terugkoppeling is het een normale lineaire
integrator.

Gekozen wordt de verhouding C1 : C2 : C3 = 1 : 1,5 : 4,5. Bij
weinig scherpte loopt aIleen C1 vol. Komt over C1 een spanning
groter dan 0.6V te staan, dan gaat D1 geleiden en komt C2
parallel aan C1 te staan. De integrator integreert dan verder
over de capaciteit C1 + C2. Integreert de uitgang meer dan 1.2V
weg dan gaat ook C3 meedoen.
De compressie van het dynamisch bereik is door het gebruik van
deze integratiemethode 3.85 maal, zodat een dynamisch bereik van
120 overblijft (zie bijlage 7).
Door het gebruik van de niet-lineaire integrator kan het systeem
in gedefocuseerde toestand beter detekteren wat de goede richting
naar het scherpste punt is. Doordat de integratie begint met een
3.85 maal kleinere condensator dan bij een lineaire integrator,
welke bij dezelfde scene maximum scherptewaarde heeft, ontstaat
namelijk een 3.85 maal steilere helling.

uit

CLAMP------~

'{;l

R3

C21~---I

........._--'-C-'-j, I--__~

RESET---
R1 51

figuur 3.3.1: Integrator met een niet-lineaire karakteristiek.
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5ehakelaar 51 dient om de integratieeondensatoren bij reset te
ontladen. Het ontladen van C2 en C3 gebeurt hierbij via de
voorspanweerstanden R2 en R3.
De diodes in de integrator worden met behulp van R2 en R3
voorgespannen. Wordt dit niet gedaan, dan kan de volgende fout
optreden.
5tel de opbouw van een scene is zo, dat boven in het beeld zoveel
seherpte voorkomt, dat de uitgang -0.8V wegintegreert. Diode D1
is dus in geleiding. Vervolgens komt er onder in het beeld geen
seherpteinformatie meer voor. Op het moment, dat de seherptein
formatie ophoudt, geldt dat over C1 0.8V, over C2 O.2V en over D1
0.6V staat. De 0.6V over D1 doet eehter een stroom door de diode
lopen, terwijl er geen signaal meer op de ingang van de
integrator staat. Hierdoor gaat bij het ontbreken van R2 lading
van C1 via D1 weglekken naar C2. Het gevolg is, dat de spanning
op de uitgang van de integrator iets terugloopt.
Worden de diodes met behulp van R2 en R3 voorgespannen, dan
leveren deze, als er geen ingangssignaal meer is, de stroom voor
de diodes en loopt de spanning op de uitgang niet meer terug.

De integrator wordt zo gedimensioneerd, dat de uitgangsspanning
van het resetnivo = 3.5V tot hooguit 1.5V loopt. In bijlage 7 is
afgeleid, welke eondensatorwaarden gebruikt moeten worden. Op de
+_ingang moet dus een referentiespanning van 3.5V worden
aangeboden.

Het de-nivo op de uitgang van de piekdetektor (T5 figuur 3.2.2)
is niet gelijk aan 3.5V. Daar een kleine fout in de de-spanningen
een ruststroom door R1 tot gevolg heeft, zullen C1 en mogelijk
zelfs C2 en C3 ongewenst verlopen. De sehakelingen moeten daarom
met behulp van Cel de-ontkoppeld worden.
Er wordt eehter een gelijkgerieht signaal aangeboden. De spanning
over Cel verloopt dus. De spanning op punt * zal te ver dalen,
waardoor er bij geen signaal een stroom door R1 riehting Cel gaat
lopeno Deze stroom zorgt ervoor, dat de uitgang van de integrator
terugloopt.
Om het verloop over Cel te eorrigeren, wordt er gebruik gemaakt
van een clamp. Zodra er door het kader geen signaal meer wordt
doorgelaten, wordt punt * via de elampsehakelaar 52 aan een
spanning (Vel) gelegd. Hierdoor wordt de spanning over Cel via
het laagimpedante punt Vel hersteld. In bijlage 7 is afgeleid,
dat de terugloop op de uitgang van de integrator door de clamp
bij de gebruikte dimensionering kleiner dan 5% en daarom te
aeeepteren is.

Wordt op de punten Vel en Vref dezelfde referentiespanning aange
boden, dan komt de offsetspanning van de opamp over R1 te staan
en kan de uitgang van de integrator wederom ongewenst verlopen.
Met de sehakel ing uit f iguur 3. 3.2 kan de offset geeorrigeerd
worden. De dimensionering is in bijlage 7 gegeven.



21

::0 C3

~I

fiquur 3.3.2: Offsetregeling voor de integrator van figuur 3.3.1.

3.4. Eliminatie van de randen van het beeld.

Een kaderschakeling, die de randen van het beeld elimineert, is
om twee redenen nodig.
Ten eerste om ongewenste signalen, die ontstaan bij differentia
tie van de blanking aan de randen van het beeld, te elimineren.
Ten tweede om te voorkomen, dat wordt scherpgesteld op voorwerpen
buiten het beeldcentrum, die relatief veel scherpteinformatie
bevatten en die op een andere afstand dan het centrale onderwerp
liggen.

Als grootte van het kader wordt vaak de helft van de breedte en
de helft van de hoogte van het beeld symmetrisch rond het midden
gekozen. In eerste instantie wordt dit kader ook hier gebruikt.
Door de scherptekrommen bij twee voorwerpen te meten wordt in
§5.2 bekeken of er gemakkelijk situaties zijn te vinden, waarvoor
het kader nog te groot is en het systeem fout kan focllseren. Is
dit het geval, dan zal nog een tweede kleiner kader moeten worden
toegepast, zodat de gebruiker al naar gelang de situatie kan
kiezen uit een groot en een klein kader.

In figuur 3.4.1 is weergegeven hoe het al dan niet doorlaten van
het gedifferentieerde videosignaal wordt gerealiseerd. Daar de
dc-uitgangsspanning van de differentiatieschakeling te laag is
voor de dc-ingangsspanning van de gelijkrichter, worden beide
schakelingen door C1 dc-ontkoppeld en wordt de dc-ingangsspanning
van de gelijkrichter voorlopig met een weerstandsdeler gemaakt.
Buiten het kader wordt de ingang van de gelijkrichter voor ac
signalen via C2 aan aarde gelegd.
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Om te voorkomen, dat de spanning over C2 door integratie van
overspraak puIsen verloopt, wordt over de sehakelaar een
weerstand gezet, welke C2 op spanning houdt.

kodersignool

2201

von ----1I-:C,...,...,-........
differentiotor
of Itt

220n

IC2

~+-.....--_ noo r
gelijkrichter

fiquur 3.4.1: Sehakeling, die ervoor zorgt dat het gediffe
rentieerde signaal aIleen tijdens het kader wordt

doorgelaten.

Een kader wordt opgebouwd uit twee signalen. Het eerste signaal
komt overeen met de horizontale riehting en bepaalt welk deel van
een lijn wordt doorgelaten. Het tweede signaal komt overeen met
de vertikale riehting en bepaalt welke lijnen weI en welke
lijnen niet worden doorgelaten. Door deze twee signalen samen te
voegen, bijvoorbeeld door vermenigvuldiging, wordt het kader
verkregen.

Een kader kan op vele manieren worden gemaakt. De volgende
manieren zijn bekeken:

1) Kader(s) vastleggen in een ROM.
2) Kader realiseren met timers.
3) Kader realiseren met al dan niet programmeerbare tellers.

Methode 2 vergt vier potmeters en is daarom ongewenst.
Omdat uit metingen eerst moet blijken of een tweede kader nodig
is, wordt in eerste instantie het kader volgens methode 3
gebruikt. In bijlage 8 wordt aangetoond, dat bij een kader
methode 3 de eenvoudigste sehakeling levert.
Blijkt uit de metingen in hoofdstuk 5, dat een keuze uit twee
kaders gewenst is, dan geeft methode 1 de eenvoudigste
sehakeling.

In methode 3 wordt gebruik gemaakt van twee teller ie's; een voor
de horizontale en een voor de vertikale riehting. In bijlage 8
wordt voorgerekend, dat beide tellers bij door een syne-fabriek
(de SAA1043) geleverde klok- en resetsignalen op de uitgang een
bit hebben, dat het kadersignaal in respeetievelijk horizontale
(bit 01b) en vertikale riehting (bit 02) levert.
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De horizontale teller kan met behulp van het door de vertikale
teller geleverde signaal worden stilgezet. Op deze manier wordt
de vermenigvuldiging van beide signalen gerealiseerd.
Uitgang 02 kan tevens als data-readysignaal worden gebruikt. De
software moet in dit signaal de neergaande flank detekteren.
Wordt de neergaande flank via een Rc-netwerk vertraagd, dan kan
dit signaal ook als reset van de integrator gebruikt worden. De
vertraging is nodig om ad-conversie van de scherptewaarde
mogelijk te maken. In figuur 3.4.2 is de schakeling gegeven.

data readykadersignaal
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5V

CPOa 03 ~

CPla P3 0
00a V1 PL I PI m
01a

m
FH3 CP1 "Tl CF"Tl ~

~

Pel
(J'I

TC02a (J'I l'V
l'V C7\

03a 0 CP0 P1
MRa 00 V2
Vss vss 01

CS--4-t-+-~

figuur 3.4.2: Realisatie van een kader (grootte: halve breedte en
halve hoogte van het beeld) met twee teller ic's.

3.5. Besturing van de sensokPositie.

Om de sensor te kunnen sturen is een regellus nodig. In figuur
3.5.1 is een blokschema gegeven van een stuurtrap, die bij
Philips binnen de groep Electronic Imaging door D. Hermes is
ontworpen.

De sensor is in een verenconstructie opgehangen.
Achter op de sensor bevinden zich twee magneten, waartussen een
spoel is geplaatst. Door via de stuurtrap op deze spoel een
spanning te zetten oefent de spoel een kracht op de magneten uit
en wordt de sensor verplaatst.

In de positieopnemer worden twee spoelen gekoppeld door een kern,
welke via een asje met de sensor is verbonden. De koppelfaktor is
afhankelijk van de sensorpositie.
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In de positie-spanning omzetter wordt de koppeling van beide
spoelen door demodulatie en filtering van signalen in de spoelen
omgezet in een gelijkspanning Vu (zie bijlage 9).

Door een verschilversterker wordt het verschil tussen de
ingangsspanning en de positiespanning Vu berekend.

Een verschil tussen beide spanningen veroorzaakt een verplaatsing
van de sensor (motor stuurtrap). Op deze manier wordt door de
regellus het verschil tussen de ingangsspanning en de
positiespanning Vu naar nul volt geregeld.

In bijlage 9 is het schema van de regellus gegeven. Daar wordt
ook uitgelegd hoe de regellus afgeregeld moet worden.

V'---IrcBIiU~FF~E~R;'"]......---lVERSCH IL r---~ FI LTER
I VERSTERKER

MOTOR
STUURTRAP

I

~
PLAATS-

Vu--:-----'---; SPA NNINGS- 11-----1 PO 5 ITI E
OMZETTER OPNEMER

fiquur 3.5.1: Blokschema van de sensorstuurtrap.

3.6 Koppelinq van de uP aan de stuurtrap en de detektieschakelinq

Het autofocus systeem wordt bestuurd met een 8051 microprocessor.
Om beslissingen te kunnen nemen en de sensor bij het opstarten in
stapjes naar een startpositie te kunnen verplaatsen, worden de
scherptewaarde en de sensorpositie ad-geconverteerd.
Na een beslissing wordt een positiecode uitgestuurd. Deze wordt
voor de stuurtrap da-geconverteerd.

De conversies kunnen met een PCF8591, welke vier analoge ingangen
voor ad-conversie en een analoge uitgang voor da-conversie heeft,
worden uitgevoerd, omdat:
1) de stuurtrap en de integrator zo ontworpen zijn, dat ze beiden

met een spanningsbereik van 1,5 tot 3,5V werken.
2) het ad-converteren van de scherptewaarde en het da-converteren

van de positiecode niet tegelijk moeten worden uitgevoerd.
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De communicatie tussen de ~P en de converter(s) vindt plaats via
een I2C-bus. In figuur 3.6.1 is de schakeling gegeven.
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figuur 3.6.1: Conversie van de scherptewaarde en de sensorpositie
voor de microprocessor.

De referentiespanningen VREF en AGND, welke het bereik van de te
converteren analoge spanningen en het bereik op de analoge
uitgang bepalen, worden van de offsetcompensatie van de integra
tor in de scherptewinning (figuur 3.3.2) afgeleid.
Wordt er tegelijk geclamped en gereset, dan staat op de uitgang
Vcl (~3,5V). Deze spanning geeft dus de bovengrens van de
spanningsslag op de uitgang van de integrator, ofwel VREF = Vcl.
AGND wordt via een weerstandsdeling van VREF afgeleid.
Een verloop van de voedingsspanning heeft tot gevolg, dat de
bereiken van de scherptewaarde en de sensorpositie gelijk
verlopen.

Voor de werking van de PCF8591 en de 8051 wordt verwezen naar de
specificaties van beide componenten. Een bespreking van de I2C
bus is in de specificatie van de PCF8591 of in [8] te vinden. De
I 2C-routines zijn met commentaar in bijlage 10 gegeven.



26

3.7. De invloed van de voedingsspanning en de temperatuur.

Bet looptijdfilter met versterker, de differentiator met
versterker en de dUbbelzijdige gelijkrichter zijn met Philpac
onderzocht op voedingsspannings- en temperatuursafhankelijkheid.
De invloed van de voedingsspanning en de temperatuur op de
offsetcompensatie van de integrator is berekend.
De resultaten van de Philpac-analyses en de berekeningen zijn in
bijlage 11 gegeven. De afhankelijkheid is onderzocht binnen het
bereik 4,75V S Vcc S 5,50V en -25°C S T S 100·C.

De versterkingen van de versterkers, het looptijdfilter, de
differentiator en de gelijkrichter veranderen over het hele
bereik maximaal 2,27% ten opzichte van de waarden bij Vcc = 5,OOV
en T = 25°C. Deze worden daarom constant verondersteld.

De verandering in de dc-instelling als gevolg van veranderingen
in de voedingsspanning en/of de temperatuur heeft binnen het
bereik geen invloed op de werking van de schakelingen. Geen van
de schakelingen loopt bij de in de praktijk optredende signalen
vast.

Een verandering in de dc-uitgangsspanning van de versterker na de \
differentiator of na het looptijdfilter heeft geen invloed op de
dc-ingangsspanning van de gelijkrichter, omdat beide schakelingen :
door de blankschakeling dc worden gescheiden.. _ ...'
Een verandering in de dc-uitgangsspanning van de gelijkrichter
heeft eveneens geen invloed op de integrator, omdat hier beiden~

door de clampcondensator dc worden gescheiden. .
Een verandering in de dc-uitgangsspanning van het looptijdfilter
heeft weI invloed op de keuze van de versterker na het filter. Om
te voorkomen, dat deze verandering versterkt op de uitgang van de
versterker komt, moet deze ac- en dc-signalen verschillend
versterken.
Daar de dc-uitgangsspanning van de differentiator wordt bepaald
door de dc-ingangsspanning van zijn versterker, treedt dit
probleem hier niet Ope

Ais de integrator het hele kader aIleen over de kleinste
condensator (C1) integreert, geldt:

~Vu,max = 13,3 * (Vref - Vcl) * bVCC.

I L1 Vu,maxl S 33,3mV als de voedingsspanning van 5.00 tot 4.75V
daalt en als IVref Vcll S 10mV.
Door de input offset voltage temperature coefficient van de TL084
verandert de uitgangspanning van de integrator bij een
temperatuursstijging van 25 naar 100·C maximaal ± 50mV, als Vcl
constant blijft. Daar de opamp in de offsetcompensatie echter in
hetzelfde huisje zit als de opamp in de integrator, zullen beiden
ongeveer dezelfde temperatuurscoefficient hebben. Hierdoor zal de
verandering van de uitgangsspanning van de integrator als gevolg
van de temperatuursverandering beduidend lager zijn.
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Hoofdstuk 4: De besturingssoftware.

In dit hoofdstuk wordt de besturingssoftware van het autofocus
systeem beschreven. Het algoritme is vrij heuristisch opgezet.
Het doel was dan ook voorlopig niet om te onderzoeken hoe het
systeem optimaal bestuurd kan worden om vervolgens een optimaal
algoritme te schrijven. Imeers, de detektieschakeling
(scherptewinning) is nog niet optimaal. Met het algoritme worden
de volgende doelen beoogd:
1) Scherptekrommen kunnen meten bij verschillende scenes. Kunnen

onderzoeken wat voor een invloed de beslissingen in de
ontwerpkeuzes, de beeldinhoud en het diafragma op de vorm van
de krommen hebben. Zie hoofdstuk 5.

2) Levert de detektieschakeling altijd een scherptekromme,
waarmee het systeem goed focuseert? Oftewel, heeft de
scherptekromme slechts een top en is de helling overal steil
genoeg om de top te vinden? Zo nee, in welke gevallen en
waarom focuseert het systeem niet goed.

3) Hoe snel is het heuristische programma? In welke gevallen is
het te langzaam en wat is de oorzaak?

De software is opgedeeld in twee delen. De eerste is de still
picture (sp) mode, waarbij het sensorbereik en dus het
voorwerpsafstandsbereik een keer in X stappen wordt doorlopen. Na
elke stap wordt de scherptewaarde bepaald. Aan het einde van de
scan wordt de sensor in de beste positie gezet.
Na de still picture mode komt het systeem in de movie mode.
Hierin wordt met kleinere variabele stappen de echte top gezocht
en geprobeerd deze vast te houden.
Het autofocussysteem wordt met een 8051 microprocessor bestuurd.
Voor de specificatie en instructieset van deze microprocessor
wordt naar [9] verwezen.

4.1. De still picture mode.

Zodra het autofocus systeem wordt geactiveerd, wordt het hele
sensorbereik in X stappen gescand. De reden hiervoor is, dat een
scherptekromme meerdere toppen kan hebben. In een 3-dimensionale
ruimte is dit gemakkelijk in te zien.
Een voorwerp in een verder geheel lege ruimte levert een
scherptekromme met in ieder geval een top Ope Twee voorwerpen op
verschillende afstanden in een verder lege ruimte leveren als
scherptekromme de som van de krommen van beide voorwerpen. Daar
de voorwerpsafstanden verschillen, verschillen ook de
sensorposities waar de toppen optreden. Er kan dus een kromme met
twee toppen ontstaan. Zie figuur 4.1.1.
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sensorpositieonderwerp

voorwerp 1+-voor~ rp2

achtergrond

figuur 4.1.1: scherptekromme bij twee voorwerpen op verschillen
de voorwerpsafstanden in een verder lege ruimte.

N.B. In aIle figuren is de scherptewaarde positief getekend. De
integrator inverteert echter. Het analoge outputnivo 3,5V stemt
overeen met de digitale waarde 255 (geen scherpte) en 1,5V stemt
overeen met de digitale waarde nul (max. scherptewaarde) zie
bijlage 7.

Ontstaat er bij een centraal onderwerp voor een achtergrond met
scherpte de scherptekromme uit figuur 4.1.1, dan zal een
algoritme dat direkt begint de helling te volgen, afhankelijk van
bij welke positie het algoritme begint, op de eerste de beste
willekeurige top blijven steken.
Wordt echter het gehele bereik ··~en keer gescand, dan wordt
doorgaans de helling behorend bij de hoogste top gevonden.

In bijlage 16, waar voor de calibratie van het systeem formules
zijn afgeleid, is aangetoond, dat het te doorlopen sensorbereik
afhangt van de brandpuntsafstand. Daar in de gebruikte
meetopstelling de brandpuntsafstand echter niet is te detekteren,
wordt bij de scan altijd het gehele sensorbereik doorlopen.
In bijlage 12 is voorgerekend, dat het voldoende is om het sensor
-bereik in 17 stukken van 15 stapjes op te delen.
De werking van de sonysensor uit dit systeem wordt in bijlage 13
uitgelegd.
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ZET SENSOR IN UITERSTE POSITIE
BEHOREND BIJ v = 1,5m EN f = 36mm

VERPLAATS DE SENSOR 15 STAPPEN

WACHT TOT BEGIN VOLGENDE KADER

ADRESSEER ADC EN WACHT TOT EINDE
KADER

UPDATE BESTE SCHERPTEWAARDE

NEE

BESTE POSITIE

figuur 4.1.2: Flowdiagram van de sp-mode.

In figuur 4.1.2 is het flowdiagram van de sp-mode weergegeven. De
mode werkt als voIgt.

Eerst wordt bepaald waar de sensor zich bevindt. Het aantal
stappen tot de positie behorend bij v = 1.5m en f = 36mm wordt
berekend en de sensor wordt in die positie gezet.
De sensor wordt steeds 15 stapjes verplaatst en de scherptewaarde
wordt na integratie binnen het kader bepaald. Is de scherptewaar
de beter dan de beste waarde tot dan toe, dan wordt deze samen
met de positie, waarin de sensor is gezet, opgeslagen. Hierdoor
wordt een fout in de positie gemaakt. De verplaatsing vindt
namelijk plaats tijdens de beeldopbouw. De bepaalde
scherptewaarde behoort daarom bij een positie tussen de vorige en
die, waarin de sensor is gezet, in. zie figuur 4.1.3. Daar de sp
mode door de movie-mode wordt gevolgd, wordt deze fout vanzelf
gecorrigeerd.
Heeft de sensor het hele bereik doorlopen, dan wordt de sensor in
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de positie behorend bij de beste scherptewaarde gezet.

Aan de hand van de programma-uitdraai in bijlage 14, welke van
uitgebreid commentaar is voorzien, kan de geinteresseerde lezer
gemakkelijk achterhalen hoe de verschillende routines, zoals de
sensorverplaatsing of het inlezen en ad-converteren van de
scherptewaarde, zijn gerealiseerd.
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1+0 T+20 1+40 T+60 tijd(msec)
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fiquur 4.1.3: Het verloop van de sensorpositie tijdens de
beeldopbouw in een slag van de sp-mode.

4.2. De movie-mode.

De sp-mode wordt gevolgd door de movie-mode. In deze mode tracht
de besturingssoftware continu de sensorpositie met de beste
scherptewaarde te vinden en vast te houden. De richting waarin en
de stapgrootte, waarmee de sensor wordt verplaatst is variabel.
Beslissingen aangaande beiden worden als voIgt genomen.

1) Of de verplaatsingsrichting van de sensor wordt veranderd,
hangt af van het teken van de diskrete eerste afgeleide van de
scherptekromme in de verplaatsingsrichting.
Zie figuur 4.2.1a). Is scherptewaarde sj in de huidige positie
Xj kleiner dan of gelijk aan scherptewaarde si in de vorige
positie Xi, dan wordt de verplaatsingsrichting van de sensor
veranderd; anders niet.
Loopt de sensor tegen een van de grenzen van zijn bereik aan,
dan verandert de verplaatsingsrichting ook.
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2) De stapgrootte wordt aangepast aan de hand van het teken van
een benaderde diskrete tweede afgeleide van de scherptekromme.
De benadering is, dat bij de eerste afgeleide niet door de
stapgrootte wordt gedeeld. Zie figuur 4.2.1b.
Als Sl > Sk, dan wordt het verschil Sk - Sj tussen de
scherptewaarden in de vorige twee posities vergeleken met het
verschil Sl - Sk tussen de scherptewaarden in de huidige
positie Xl en de vorige positie Xk. Is het huidige verschil
groter dan het vorige, dan neemt de steilheid van de helling
in de scherptekromme toe en wordt de stapgrootte met 2
opgehoogd tot maximaal 15; anders neemt de steilheid af en
wordt een top genaderd. De stapgrootte wordt dan met 4
verlaagd tot minimaal 3.
Als Sl < Sk, dan wordt het beslissingcriterium van punt 1)
gehanteerd. In dit geval worden de stapgrootte en het verschil
tussen de scherptewaarden op hun respectieve minima drie en
nul geinitialiseerd.
Wordt het verschil tussen de scherptewaarden weI door de
stapgrootte gedeeld, dan neemt de stapgrootte tot het buigpunt
in de scherptekromme toe. Doordat er niet door de stapgrootte
wordt gedeeld, kan de stapgrootte ook na het buigpunt nog toe
nemen, zolang deze niet maximaal is en de steilheid in de
helling niet genoeg afneemt. De stapgrootte kan dus nog toe
nemen, als dit eigenlijk niet meer mag. In de praktijk
blijkt dit niet te leiden tot instabiliteiten (oscilleren),
ook omdat de stapgrootte sneller afneemt dan toeneemt.

3) Is in beide richtingen geen betere scherptewaarde gevonden dan
die in het uitgangspunt i, dan keert de sensor terug naar het
uitgangspunt en bepaalt daar opnieuw de scherptewaarde. Zie
figuur 4.2.1c. Deze waarde wordt als beste opgeslagen. Op deze
manier wordt voorkomen, dat het systeem een eenmaal gevonden
beste scherptewaarde en positie eeuwig onthoudt.
Is de scherptekromme niet veranderd (situatie 1), dan wordt
dezelfde scherptewaarde gevonden als was opgeslagen.
Is de scherptekromme weI veranderd (situatie 2) en het
uitgangspunt geen top meer, dan wordt in een van de volgende
twee stappen de richting van de stijgende helling gevonden.

4) Wordt de minimum waarde 255 (overeenkomstig het resetnivo)
gevonden, dan wordt de stapgrootte met twee opgehoogd tot
maximaal 15. De sensorverplaatsing wordt in dezelfde richting
voortgezet. zie figuur 4.2.1d.
Het gevolg is, dat het hele bereik wordt gescand op zoek naar
het begin van een helling in de scherptekromme.
Voor de waarde 255 kan eventueel een lagere waarde worden
gekozen, waardoor er een drempel wordt ingebouwd.
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fiquur 4.2.1: Mogelijke beslissingscriteria in de movie-mode.
a) Richting, waarin de sensor wordt verplaatst.
b) stapgrootte, waarmee de sensor wordt verplaatst.
c) Nieuwe bepaling topwaarde, als aan beide zijden

van de top een slechtere waarde is gevonden.
d) Scannen bereik bij scherptewaarde 255.
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Opdat de geleverde scherptewaarde bij de uitgestuurde
sensorpositie hoort, moet de sensor in de movie-mode tijdens de
beeldopbouw stilstaan.
Daar er voor het opbouwen en uitlezen van een raster in totaal
drie rastertijden nodig zijn, wordt er na elke sensorverplaatsing
minimaal gewacht tot het begin van het kader in het derde raster
na de verplaatsing. Aan het einde van dit kader wordt dan de
scherptewaarde geconverteerd. Zie figuur 4.2.2.
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figuur 4.2.2: Het aantal rasters, dat na een sensorverplaatsing
moet worden gewacht, opdat de gevonden scherpte
waarde bij de uitgestuurde sensorpositie behoort.

Op de volgende twee pagina I s is de movie-mode in twee flowdia
grammen weergegeven.
De eerste (figuur 4.2.3a) geeft het blok FOLLU, waarin de sensor
bij het volgen in de richting behorend bij toenemende voorwerps
afstand wordt verplaatst. Wordt een slechtere scherptewaarde
gevonden of loopt de sensor tegen de grens van zijn bereik aan,
dan wordt de stap gecorrigeerd en springt het programma naar het
blok FOLLD.
In FOLLD (figuur 4.2.3b) wordt de sensor in de richting behorend
bij een afnemende voorwerpsafstand verplaatst. Leopt de sensor
tegen de grens van zijn bereik aan, dan wordt de stap
gecorrigeerd en springt het programma naar het blok FOLLU. Is de
scherptewaarde slechter, dan wordt de gemaakte stap gecorrigeerd
en opnieuw de scherptewaarde bepaald. Deze wordt als beste opge
slagen. Vervolgens springt het programma naar het blok FOLLU.
In beide blokken geldt, dat bij een betere scherptewaarde de stap
wordt uitgevoerd en de verplaatsingsrichting wordt gehandhaafd.
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figuur 4.2.3a: Flowdiagram van het deel in de movie-mode, waarin
verplaatsingen in toenemende voorwerpsafstand
worden gevolgd.
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Hoofdstuk 5: Metingen aan het systeem.

In dit hoofdstuk worden de metingen ter controle van de
calibratie, de theorie en de werking van de software besproken.
De metingen zijn met een emulator, welke de ~p vervangt,
uitgevoerd. Het programma, dat normaal in de ~p staat, kan zo op
elk gewenst moment worden stil gezet. Is het programma op een
bepaald adres stil gezet, dan kunnen bijvoorbeeld registerwaarden
opgevraagd worden.
Op deze manier zijn onder andere scherptekrommen, "in focus"
sensorposities en reakties op stapsgewij ze veranderingen in de
brandpunts- en voorwerpsafstanden gemeten.
De meetresultaten zijn met LOTUS tot grafieken verwerkt.

5.1. Controle van de calibratie.

De metingen zijn op een na allen verricht bij die
verlichtingssterkte, waarbij de diafragmaopening maximaal is en
de agc-regeling net in werking treedt (zie bijlage 15). AIleen de
scherptekrommen bij twee voorwerpen op verschillende afstanden in
§5.2 is bij verschillende diafragma's bekeken.

Ter controle van de calibratie, welke in bijlage 9 is besproken,
is de "in focus"-sensorpositie x als funktie van de
brandpuntsafstand f bij verschillende constante
voorwerpsafstanden v gemeten. In bijlage 16 is afgeleid, dat voor
de "in focus"-positie geldt

3 - v
x = 127 + 219775 * fZ *

3 * v

De "in focus" posities zl.Jn gemeten bij de brandpuntsafstanden
12, 25 en 36mm, welke van de zoomring op de lens zijn afgelezen.
Als voorwerpsafstanden zijn 1.5, 2, 3, 4 en 5m genomen, waarmee
in het systeem het grootste deel van het voorwerpsafstandsbereik
wordt gedekt.
In figuur 5.1.1 zijn de meetresultaten en de theoretische waarden
in een gra f iek weergegeven. De waarden z i j n in tabel 5. 1. 1 te
vinden.

Uit de meetwaarden bij f = 12mm en 25mm kunnen de volgende
conclusies worden getrokken.
De mechanische offset is goed afgeregeld en de zoomcorrectie is
goed. Dit blijkt uit de zeer kleine afwijkingen in de meetwaarden
bij v = 3m. De gemeten waarden laten a.g.v. de zoomcorrectie een
lichte slingering rondom de theoretische rechte lijn zien.
Bij f = 25mm is het gemeten sensorbereik behorend bij
1,5m ~ v ~ 5m 67 stappen. Theoretisch is het bereik 64 stappen.
De versterking is dus ook goed afgeregeld.
De lens is, zoals in bijlage 16 is aangenomen, door een enkele
symmetrische lens te benaderen.
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figuur 5.1.1: De "in focus" sensorpositie als funktie van f bij
verschillende voorwerpsafstanden.

De waarden bij f = 36mm wijken nogal af van de theoretische
waarden. Dit komt door de onnauwkeurigheid in de aflezing van het
brandpuntsafstand. De verdeling van de brandpuntsafstand over de
ring op de lens is niet-lineair. Door de speling in de ring en de
onnauwkeurigheid in het aflezen kan de afgelezen waarde f = 36mm
in werkelijkheid gemakkelijk boven de 40mm liggen. Aan deze
meetwaarden mag dus niet al te veel waarde gehecht worden. Ze
kunnen slechts gebruikt worden als ondersteuning van de indruk
van het verloop van de krommen.
Een nauwkeurigere meting kan eventueel verkregen worden door bij
elke instelling van de brandpuntsafstand de vergroting te meten
en daaruit de brandpuntsafstand te berekenen.

Tabel 5.1.1. De digitale sensorpositie. waarbij is scherpgesteld.
als funktie van de brandpuntsafstand bi;
verschillende voorwerpsafstanden.

~
1,5 2 3 4 5

f (nun)

12 (theor. ) 138 132 127 124 123
(prakt. ) 140 138 130 126 123

25 (theor. ) 173 150 127 116 109
(prakt. ) 171 147 123 109 104

36 (theor. ) 222 174 127 103 89
(prakt. ) 252 195 126 86 66
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5.2. Controle en ondersteuning van de theorie.

Ter ondersteuning van een aantal beslissingen in het ontwerp van
de verschillende schakelingen zijn achteraf een drietal
verschillende metingen verricht.
Ten eerste zijn scherptekrommen met het looptijdfilter en met de
differentiator gemeten, om te bekijken of er verschillen
optreden.
Ten tweede zijn scherptekrommen met een lineaire en de niet
lineaire integrator gemeten. Deze meting is verricht om de betere
helling in de "uit-focus" sensorpositie en de compressie van het
dynamische bereik aan te tonen.
Als laatste is de scherptekromme van twee voorwerpen op verschil
lende voorwerpsafstanden bij verschillende diafragmawaarden
gemeten. Hiermee is bekeken wat de invloed van het diafraqrna is
en of een tweede kleiner kader wenselijk is.

In figuur 5.2.1 zijn de scherptekrommen, gemeten met de
differentiator en het looptijdfilter, bij f = 36mm en bij f =
25mm weergegeven. De voorwerpsafstand is in aIle gevallen 1,5m.
Het onderwerp is een pop voor een egaal grijze achtergrond, zodat
aIle scherpteinformatie van de pop komt.

uit de figuren blijkt, dat:

1) beide filters gelijkwaardige scherptekrommen leveren.
2) de top bij beide filters goed is te detekteren.
3) de scherptekromme in ongeveer dezelfde "uit-focus"

sensorpositie en met dezelfde helling beginnen.

Daar de differentiator de eenvoudigste schakeling levert en deze
het minst gevoelig is voor veranderingen in de voedingsspanning
en de temperatuur, wordt in het uiteindelijke systeem voor deze
schakeling gekozen.
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figuur 5.2.1: Scherptekrommen opgemeten met het looptijdfilter en
met de differentiator bij v = 1,5m en a) f ~ 36mm
en bij b) f = 25mm. De integrator is niet-lineair.
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In figuur 5.2.2 zl.Jn scherptekrommen weergegeven, welke zijn
opgemeten met een lineaire en de niet-lineaire integrator. Voor
de lineaire integrator geldt R(int) = 10Kn en C(int) = 47nF .
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figuur 5.2.2: Scherptekrommen opgemeten met een lineaire- en een
niet-lineaire integrator bij v = 3m en f = 36mm en
bij a) het looptijdfilter en b) de differentiator.

Daar het looptijdfilter door de grotere versterking iets meer
signaal levert dan de differentiator, is duidelijk de invloed van
de niet-lineaire integrator ten opzichte van de lineaire te zien.
Door het verschil in de signalen, die de beide filters leveren,
geeft de niet-lineaire integrator bij het looptijdfilter de
scherptewaarde 150 tegen 123 bij de differentiator. De lineaire
integrator geeft bij het looptijdfilter de waarde 208 tegen 135
bij de differentiator. Rond de top treedt bij de niet-lineaire
integrator ten opzichte van de lineaire dus een compressie met
een faktor (208 - 135) / (150 - 123) ~ 2,7 Ope
Deze waarde is kleiner dan de theoretische waarde 47/15. Dit
komt, doordat de integrator niet geheel volloopt en er op de
ingang geen homogeen signaal wordt aangeboden.

uit de figuur voIgt tevens, dat in de "uit focus" sensorpositie
de niet-lineaire integrator een ongeveer 2,5 maal steilere
helling heeft dan de lineaire. Afwijkingen van de theoretische
waarde 47/15 (= verhouding integratie C's) treden op door de
onnauwkeurigheden in de condensatorwaarden en in de bepaling van
de helling in de tekening.

De scherptekrommen bij twee voorwerpen op verschillende afstanden
en bij verschillende diafragmawaarden zijn opgemeten met de
opstelling uit figuur 5.2.3a).
De metingen zijn verricht bij f ~ 36mm.



39

In figuur 5.2.3b) is weergegeven hoe de beeldindeling er bij deze
meetopstelling uitziet en wat de inhoud van het kader is.
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figuur 5.2.3: a) Meetopstelling, waarmee de scherptekrommen bij
twee voorwerpen op verschillende afstanden bij
verschillende diafragmawaarden zijn gemeten.

b) De beeldopbouw bij deze scene (f ~ 36mm).

In figuur 5.2.4 z~Jn de meetresultaten weergegeven. De krommen
zijn bij drie verschillende diafragmaspanningen gemeten, die
ruwweg overeenkomen met de diafragmawaarden F = 1.4, 5.6 en 22.
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Figuur 5.2.4: Scherptekrommen bij een scene met een voorwerp voor
een achtergrond met veel scherpteinformatie bij
verschillende diafragmaopeningen.
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De grafieken laten twee problemen zien:

1) Een centraal onderwerp voor een achtergrond met veel scherpte,
in dit geval de achterste pop, levert bij grote diafragmaope
ningen twee toppen in de scherptekromme. Hierbij kan, als in
dit geval, de hoogste top bij de achtergrond behoren. Het
systeem zal dan op de achtergrond in plaats van op het
centrale onderwerp scherpstellen.
Met een kleiner kader kan meer van de omgeving van het
centrale onderwerp geelimineerd worden, waardoor het systeem
minder snel door de omgeving wordt beinvloed. Er ontstaat een
zogenaamde spot-focusering.
De keuze tussen een groot en een klein kader kan aan de
gebruiker worden overgelaten.

2) Treden in een scherptekromme bij een bepaalde diafragmaopening
twee toppen op, dan vloeien deze toppen bij kleinere diafrag
maopeningen in elkaar over. Hierdoor ontstaat een kromme met
een brede vlakke top.
Een brede top kan ook ontstaan doordat het centrale onderwerp
naar voorwerpen in de omgeving toe beweegt, waardoor de toppen
in de scherptekromme zo dicht bij elkaar komen te liggen, dat
ze bij de optredende diafragmaopening in elkaar overvloeien.
De software houdt hier rekening mee.
Ontstaat een vlakke top, doordat het centrale onderwerp in de
richting van andere voorwerpen met veel scherpteinformatie
beweegt, dan geldt het volgende. Beweegt het centrale
onderwerp in de richting van grote voorwerpsafstanden, dan
blijft de sensor op de positie bij de top behorend bij de
kleinste voorwerpsafstand staan. Komt het centrale onderwerp
van veraf dichterbij en ontstaat daardoor een brede top, dan
blijft de sensor op de top bij de positie behorend bij de
grootste voorwerpsafstand staan.

5.3 Verandering van voorwerps- en brandpuntsafstand.

Onderzocht is, hoe het systeem reageert op tussentijdse stappen
in de voorwerpsafstand en in de brandpuntsafstand. Er is niet
gemeten, welke snelheden het systeem kan volgen. Als er
tussentijds metingen moeten worden gedaan, kan de emulator
namelijk niet real time werken. Bij elke stap, waar meetgegevens
worden opgeslagen, wordt het programma stil gezet.
Bij de meting van de reakties wordt, als is scherpgesteld, het
programma in de emulator stil gezet en de voorwerps- resp. de
brandpuntsafstand veranderd. Vervolgens wordt het programma in de
emulator op de plaats, waar het is stil gezet, voortgezet en na
elke sensorverplaatsing worden de sensorpositie en de
scherptewaarde bepaald en opgeslagen. Op deze manier kan het
aantal sensorverplaatsingen, nodig om opnieuw scherp te stellen,
geteld worden.
De reakties zijn in aIle situaties in beide richtingen vijf maal
gemeten. De resultaten zijn vervolgens gemiddeld en afgerond.
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Getracht is op deze manier betrouwbare uitkomsten te krijgen. Er
wordt immers aan een dynamisch systeem gemeten en het aantal
sensorverplaatsingen hangt af van de richting , waarin de sensor
zich rond de top beweegt, als het programma in de emulator wordt
stil gezet.

De reakties op veranderingen in de voorwerpsafstand z1Jn gemeten
bij de veranderingen: v = 1.5m <--> v = 2m, v = 2m <--> v = 3m,
v = 3m <--> v = 4m en v = 4m <--> v = 5m. De metingen zijn
verricht bij f = 25mm en f ~ 36mm.
In bijlage 16 is voorgerekend wat theoretisch het absolute
minimum aantal sensorverplaatsingen is, dat het systeem nodig
heeft om weer scherp te stellen.
In tabel 5.3.1 zijn de theoretische waarden en de gemeten waarden
naast elkaar gezet.
In f iguur 5.3.1 is, als voorbeeld, het gemeten verloop van de
sensorpositie en de qevonden scherptewaarden bij die posities bij
f ~ 36mm en de veranderinq v = 1.5m ---> v = 2m weergegeven.

11

SENSORPOSITIE -

figuur 5.3.1: Het verloop van de sensorpositie en de bijbehorende
scherptewaarden na een verandering in de
voorwerpsafstand van 1,5 naa~ 2m bij f ~ 36mm.

Tabel 5.3.1. Aantal sensorverplaatsingen, dat nodiq is om na een
stap in de voorwerpsafstand scherp te stellen.

f (mm) \V1 <--> V2 (m) 1. 5<-->2 2<-->3 3<-->4 4<-->5

25 (theor. ) 4 4 3 2
25 (prakt. ) 8 8 6 4
36 (theor. ) 6 6 4 3

~36 (prakt. ) 11 12 9 7

Uit de tabel blijkt, dat het systeem er in de praktijk twee keer
zo lang over doet om na een stap in de voorwerpsafstand scherp te
stellen als theoretisch het snelste mogelijk is. De oorzaken
hiervan zijn (zie ook figuur 5.3.1):
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1) Op het moment, dat de voorwerpsafstand verandert, kan de
sensor (rond de top) juist in de verkeerde richting bewegen.
Hierdoor voIgt het systeem niet direkt.

2) Daar de scherptekromme de vorm van een berg heeft, blijft de
scherptewaarde als fUnktie van de sensorpositie niet altijd
stijgen. Rond een top neemt bij een vaste stapqrootte het
verschil tussen de scherptewaarden af. Rond de top zal de
stapgrootte dus ook afnemen, waardoor het aantal sensor
verplaatsingen, dat nodig is om scherp te stellen, toeneemt.

De reakties op veranderingen in de brandpuntsafstand z1Jn gemeten
bij de verandering f = 25mm <--> f ~ 36mm bij v = 1.5m, 2m, 3m,
4m en Sm.
In bijlage 17 is voorgerekend wat theoretisch het absolute
minimum aantal sensorverplaatsingen is, dat het systeem nodig
heeft om scherp te stellen.
In tabel 5.3.2 zijn de theoretische en de gemeten waarden naast
elkaar gezet.

Tabel 5.3.2 Aantal sensorverplaatsingen, dat nodiq is om na een
stap in de brandpuntsafstand scherp te stellen.

1,5 2 3 4 5
f1

25 <-> 36 (theor. ) 6 4 0 3 4
25 <-> ~36 (prakt. ) 13 10 0 6 8

Rekening houdend met het feit, dat de brandpuntsafstand f = 36mm
vrij onnauwkeurig is, kan gesteld worden dat ook hier in de
praktijk twee maal zoveel sensorverplaatsingen nodig zijn als het
theoretische minimum.

Naast bovenstaande metinqen is er nog wat "gespeeld" met het
systeem om te bekijken hoe de gebruiker de snelheid van het
systeem ervaart. Hierbij is gebleken, dat bij snelle grote
veranderingen in de brandpuntsafstand het systeem als de
voorwerpsafstand kleiner is dan zoln 2,5 a 3m iets achter blijft
en nadat de verandering stopt dus nog moet corrigeren. Deze
correctie kost echter weinig tijd (S lsec) en is daarom niet
storend.
Personen die recht naar de camera lopen met een snelheid van
± 5kmJuur kan het systeem bij f ~ 36mm tot zo I n 2,5 a 3m goed
volgen. Dichterbij moet het onderwerp langzamer bewegen. Deze
metingen zijn gedaan bij lichtwaarden waarbij geldt F ~ 5.6 .
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Hoofdstuk 6: Conclusies en aanbevelingen voor verder werk.

6.1 Conclusies.

/ Door achtereenvolgens de
i dUbbelzijdig gelijkrichten,
\ scherptesignaal verkregen,
"'-,scherpgesteld.

. ---_.-.-.....

signaalbewerkingen different.i'ere~·~
topdetekteren en integreren wordt een
aan de hand waarvan goed kan worden

_... _"_ ...,,.~..--'.~-'-

Differentiatie is mogelijk met een eerste orde hoogdoorlaat
filter of door het vertraagde videosignaal van het niet
vertraagde af te trekken. Beide schakelingen leveren na de niet
lineaire integrator gelijkwaardige scherptekrommen.
Het hoogdoorlaat filter levert een iets eenvoudigere schakeling
en heeft bij de in dit verslag besproken ontwerpen het voordeel,
dat het iets minder invloed ondervindt van veranderingen in de
voedingsspanning en de temperatuur dan het looptijdfilter.

De dubbelzijdige gelijkrichter, welke op basis van een
verschiltrap werkt, heeft als voordelen dat topdetektie en een
clipper eenvoudig zijn te realiseren.
Veranderingen in de voedingsspanning en de temperatuur hebben
binnen de bekeken grenzen (4,7SV ~ Vcc ~ S,SOV en -2S·C ~ T ~

lOO·C) geen invloed op de werking van de gelijkrichter.
Een verandering van de dc-uitgangsspanning heeft geen invloed op
de werking van de integrator.

Het dynamisch bereik is met de topdetektie en de niet-lineaire
karakteristiek van de integrator terug te brengen tot een groot
te, waarbij 8 bit ad-conversie van het scherptesignaal voldoet.
Door het gebruik van de niet-lineaire integrator kan het systeem
verder "uit focus" zijn dan met een lineaire om toch nog
verschillen in scherptewaarden te vinden, welke groot genoeg zijn
om scherp te stellen.
Een nadeel in de integrator is de vaste offsetcompensatie met een
potmeterschakeling. Ten eerste vergt deze in produktie een hande
ling en ten tweede gaat een deel van het bereik op de uitgang van
de integrator bij veranderingen in de voedingsspanning en de
temperatuur verloren, doordat de offsetgecorrigeerde spanningen
verlopen. Het deel van het bereik, dat hierdoor verIoren gaat is
beperkt. Het is echter de moeite waard om i.v.m. de optimalisatie
van het systeem te onderzoeken of een automatische offsetregeling
is te realiseren.

In het systeem moet gebruik gemaakt worden van twee kaders. In de
meeste gevallen voldoet een kader symmetrisch rond het midden met
de afmetingen halve beeldhoogte en halve beeldbreedte. staat
echter het centrale onderwerp voor een achtergrond met veel
scherpteinformatie, dan kan een kleiner kader nodig zijn.
Een keuze tussen beide kaders wordt aan de gebruiker overgelaten.
Een schakeling, die twee kaders levert, kan het eenvoudigst
gerealiseerd worden door de kaders met de bijbehorende reset- en
data-ready signalen in een ROM op te slaan.
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Scherpstellen met een wobbelende sensor in plaats van in de lens
heeft als nadeel, dat het brandpuntsafstandbereik beperkt wordt
door de maximaal mogelijke verplaatsing van de sensor (zie
bijlage 16 formule B).

De sensorbesturing, waarbij de richting bepaald wordt door het
teken van de afgeleide van de scherptekromme in de richting van
de momentele sensorverplaatsing en de stapgrootte van de
verplaatsing wordt aangepast op basis van het teken van een
benaderde diskrete tweede afgeleide levert goede resultaten.
In het algemeen is het systeem snel genoeg. Qua snelheid liggen
de problemen bij de combinaties f ~ 25mm en 1.5m S V S 3m. Kan
het systeem een verandering echter niet geheel volgen, dan
corrigeert het systeem nadat de verandering is gestopt binnen
1 seconde. Correcties worden gemiddeld de helft zo snel
uitgevoerd als theoretisch het snelst mogelijk is.

6.2. Aanbevelingen voor verder werk.

Het systeem is nog niet geoptimaliseerd voor slechte
lichtsituaties en situaties met zeer weinig scherpteinformatie.
Bij optimalisatie voor deze twee situaties zal ook gekeken moeten
worden naar de offsetcompensatie van de integrator en naar een
clipper, welke met de agc-regeling meeloopt.
Bij weinig scherpteinformatie kunnen bijvoorbeeld de capaciteiten
in de integrator verkleind worden. Het gevolg hiervan is echter,
dat de invloeden van veranderingen in de voedingsspanning en de
temperatuur zwaarder gaan meetellen. Daarom zal naar een
automatische offsetregeling gekeken moeten worden. Hierbij zal
dan ook de clamp geelimineerd moeten worden, omdat de referentie
spanning Vcl vervalt. De uitgang van de topdetektor en de ingang
van de integrator worden dus dc gekoppeld. Tevens kan bij scenes
met weinig scherpteinformatie onderzocht worden of winst geboekt
kan worden met extra versterkingen.
Bij weinig licht treedt de agc-regeling in werking, waardoor de
invloed van ruis groter wordt. Het deel van het bereik op de
uitgang van de integrator, dat door de integratie van de
gelijkgerichte ruis verIoren gaat, wordt dan ook groter. Om dit
verlies tegen te gaan kan gebruik gemaakt worden van de
clipmethode, welke in bijlage 5.3 al kort is beschreven.
Onderzocht zal moeten worden hoe een variabele weerstand, waarvan
de weerstandswaarde aan de versterking van de agc-regel ing is
gekoppeld, kan worden gerealiseerd.

Het systeem, zoals dat nu ontworpen is, reageert sterk op
overgangen bij highlights (heldere lichtpartijen zoals ramen en
spiegels). Door de topdetektie wordt de scherpteinformatie direkt
na een highl ight overschaduwd ( z ie f iguur 6.2 •1a). Onderzocht
moet worden of het systeem beter werkt als de pulsen, welke
ontstaan door de differentiatie van de highlights in het
videosignaal, tegen zichzelf worden weggeblankt. In figuur 6.2.1b
is een mogelijke methode in blokschema gegeven.
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figuur 6.2.1: a) Overschaduwing van kleine pulsen na een grote
puIs in de topdetektie.

b) Een principeschema om highlights te elimineren.

Het probleem van meerdere toppen kan ook anders worden opgelost
dan de in §5.2 besproken methode.
In §5. 2 bleek, dat twee toppen, naarmate de diafragmaopening
kleiner wordt, meer in elkaar overvloeien. Aan de hand van
bijlage 12 is eenvoudig af te leiden, dat een kleinere diafragma
opening bij een zelfde onscherptecirkel een grotere verplaatsing
van de sensor inhoudt. In de overdrachtskarakteristieken van
figuur 2.1.2 in §2.1 houdt dit een grotere n-waarde in.
In elektrisch opzicht kan het effekt van een kleinere diafragma
opening daarom gerealiseerd worden met een laagdoorlaat filter.
Worden twee takken parallel gebruikt, waarvan de eerste de
besproken detektieschakeling is en de tweede tussen de
differentiator en de gelij kricliter een LDF heeft, dan kan de
besturing als voIgt werken (zie figuur 6.2.2).
Eerst wordt de top gezocht in de scherptekromme, die door de tak
met het LDF wordt geleverd. Is in deze tak de top gevonden, dan
wordt de top in de scherptekromme, welke door de tak zonder LDF
wordt geleverd gezocht.
Het "in focus" punt wordt verder vast gehouden door naar het
gedrag van beide scherptekrommen te kijken. Wordt in de
scherptekromme van de tak met het LDF geen verschil tussen de
scherptewaarden in twee sensorposities gevonden, dan wordt naar
de tak zonder het LDF gekeken. Wordt in de scherptekromme van de
tak met het LDF weI een verschil tussen de scherptewaarden in
twee sensorposities gevonden, dan wordt eerst in deze scherpte
kromme de top gezocht alvorens er weer naar de scherptekromme van
de tak zonder het LDF wordt gekeken.
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fiquur 6.2.3: Scherptekrommen als tussen de differentiator en de
dubbeIzijdige geIijkrichter weI en geen
laagdoorlaatfilter wordt qeplaatst.
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Bijlage 1. De verstrooiingscirkel. onscherptecirkel en
focusdiepte.

In een optisch systeem is meestal slechts een vlak aanwezig,
waarin een optimale beeldvorming plaatsvindt. In dat vlak moet
het opname-element (de sensor) worden geplaatst.
Als men uitgaat van een puntbron P, dan zal de beeldvorming in
het genoemde vlak physisch gezien nooit een beeldpunt zijn (zie
figuur B1.1). De beeldvorming zal een cirkeltje, de
verstrooiingscirkel genoemd, zijn. Voor en achter het vlak zal de
diameter van de verstrooiingscirkel groter worden.

Het begrip onscherptecirkel komt voort uit de fotografie en is
gekoppeld aan het grensoplossend vermogen van het oog. Een oog
kan details kleiner dan twee boogminuten niet meer herkennen.
Doordat het oplossend vermogen van het oog beperkt is, kan de
verstrooiingscirkel van figuur B1.1 tot een bepaalde diameter
getolereerd worden, zonder dat merkbare onscherpte optreedt.

IllLOEBENE

•

8LlENDIE

figuur B1.1: De verstrooiingscirkel.

In de beeldruimte is er dus een deelruimte, de focusdiepte B"B',
waarin de sensor zich kan verplaatsen zonder dat het oog dit
ziet. De focusdiepte B"B' komt in de voorwerpsruimte overeen met
een scherptediepte gebied, waarvan de grenzen worden afgebeeld op
de grenzen van de focusdiepte in de beeldruimte.
De toelaatbare onscherptecirkel is gekoppeld aan het formaat. Met
behulp van de formule van Hopkins [3,4] kan deze berekend worden.
lets minder exakt, maar praktisch zeer bruikbaar, is de methode,
waarbij de onscherptecirkel even groot wordt gekozen als een
pixel.
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Bijlage 2. De overdracht van een lens bi; defocusering.

Aan de hand van de onscherptecirkel kunnen overdrachtskrommen
voor het systeem worden opgesteld. In het beeldvlak geldt, dat
een puntbron in de voorwerpsruimte in de beeldruimte wordt
afgebeeld als een verstrooiingscirkel. Wordt het opname-element
(de sensor) vanuit het beeldvlak zover naar voren of naar
achteren verplaatst, dat de puntbron in de voorwerpsruimte achter
de lens wordt afgebeeld als een onscherptecirkel, dan wordt de
bijbehorende sensorpositie n = 1 genoemd. De sensorpositie,
waarbij de puntbron in de voorwerpsruimte achter de lens als een
cirkel met twee maal de diameter van de onscherptecirkel wordt
afgebeeld, wordt n = 2 genoemd etcetera.

Als onscherptecirkel wordt een pixel genomen, omdat een pixel
geen verschil merkt als een hoeveelheid licht als punt op of
egaal verspreid over de pixel valt. Er geldt dus, dat bij n = 1
een punt in de voorwerpsruimte wordt afgebeeld op een pixel in de
beeldruimte. In onderstaande figuur is de impuIsresponsie voor
verschillende n-waarden gegeven.

voorwerpsruimte impulsresponsie in de
beeldruimte

figuur B2.1: Impulsresponsie afgegeven door de sensor bij
verschillende sensorposities.

In de figuur is r de klokperiode behorend bij een pixel. De
overdrachtsfunktie kan nu voor willekeurige n worden afgeleid.

exp(-jwt) dt = rC I sinc (mrfr)

Dit is een benadering volgens de geometrische optica. uit het
artikel van Hopkins [3] blijkt, dat een benadering volgens de
diffractie optica, die in theorie beter is, aIleen betere
resultaten oplevert rond het scherpste punt.
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Bijlage 3. Het dynamiseh bereik bi; kwadratering of ?pdetektie
in de seherptewinning.

Aangenomen wordt, dat het minimale seherptesignaal wordt bepaald
door 3 seherpe zwart-wit overgangen. Wordt er vanuit gegaan, dat
de steilheid van de overgangen bepaald wordt door het
videosignaal over 150nsee te vertragen en van het niet-vertraagde
signaal af te trekken, dan zal een volle overgang bij benadering
het signaal uit figuur B3.1a) opleveren. Genormaliseerd wordt dus
als minimale seherpte gevonden 3 x 1V x 150nsee = 450 nVsee.
De maximaal genormeerde scherpte treedt op bij repeterende
seherpe zwart-wit overgangen (:=:::3, 3MHz) in het hele beeld. Stel
dat door een kader de halve hoogte en de halve breedte van het
beeld wordt doorgelaten, dan wordt bij PAL gedurende 5msee
videosignaal doorgelaten. Als maximale seherpte wordt dan
gevonden 1V x 5msee = S mVsee. Het dynamisehe bereik op de
uitgang van de integrator wordt zo ongeveer 11000 .

b)a)

•,j---f·uti 'l-:J-+n!- __'j-{U '.. ' :,:'" ,·_:,;-I,-1.'i i" 'j,-I
I I" '-1 SO nse' ' , : "1"5"0"" ' l' 50" 5'a " 'I I
til ',' ,C _I",: 'I' 'r',se,,: '1i"'''P: ns~c' i, ,

_--.1 ! ! [,.1 I I' I' ': I .-:_-L~~ __.! i ,

c)

figuur B3.1: a) Reaktie op een seherpe zwart-wit overgang door
het vertraagde signaal van het niet-vertraagde
af te trekken, b) na kwadratering van de reaktie en
e) nadat topdetektie op de reaktie is toegepast.

uit figuur B3.1b) blijkt, dat kwadrateren de puIs van figuur
B3.1a) niet verandert en het dynamisehe bereik dan dus gelijk
blijft. Wordt de minimum seherpte bepaald door q maal een zwart
wit overgang ter grootte van l/q Volt, dan wordt het dynamisehe
bereik door het kwadrateren juist q maal zo groot.

Levert de topdetektie het signaal van figuur B3 .1e), waarin p
reehtevenredig is met de amplitude van de puIs, dan wordt als
minimale seherpte 3 x (lV x lS0nsee + O. S x lV x 150p nsee) =
22S(p+2) nVsee gevonden. Als maximum seherpte wordt nog steeds 5
mVsee gevonden. Het dynamisehe bereik op de uitgang van de
integrator wordt bij topdetektie daarom 1 + O.5p maal zo klein.
Wordt het minimum bepaald door q zwart-wit overgangen ter grootte
van l/q Volt, dan wordt het dynamisehe bereik altijd nog 1 +
p/2q maal zo klein. Geeoneludeerd kan dus worden, dat bij
topdetektie het dynamisehe bereik altijd kleiner wordt, terwijl
het bij kwadratering van het gedifferentieerde videosignaal
groter wordt.
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Bijlage 4. Het looptijdfilter en de differentiator.

B4.1 Dimensionering en overdracht van het looptijdfilter.

In onderstaande figuur is nogmaals het looptijdfilter uit figuur
3.1.1 van §3.1 weergegeven.
Als vertragingselement wordt de 1120DJG van Toko gebruikt,
waarvan de specificatie in bijlage 4.4 is gegeven. Uit de
specificatie blijkt, dat deze afgesloten met een capaciteit (C3)
van 47pF een vertragingstijd van 150 ± 20 nsec realiseert. Het
vertragingselement moet zowel op de ingang als op de uitgang
karakteristiek worden afgesloten. Hieruit volgt:

R4 = Rin = 1Kn

R7 + (R8 II R9) = Ruit = 10Kn (A)

De versterking van de vertragende tak is gelijk aan:

(R81IR9) * R7 * R10
g(6t = r) = 9 *

(R7 + (R81IR9) * «R5+R6)IIR11»

met g: verzwakking van het RLC-netwerk

De versterking van de niet-vertragende tak is gelijk aan:

R10
g(At = 0) =

R5 + R6

Vee

figuur B4.1.1: Het looptijdfilter, waarmee de diskrete
differentiatie wordt gerealiseerd.
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Beide versterkingen moeten aan elkaar gelijk zijn. Hieruit voIgt
met 9 ~ 0,9 de relatie:

0,9(RS+R6)R8R9 = 0,1R8R9R11 + R7(R8+R9)R11 (B)

De volgende keuzes worden gemaakt:

1) De ruststroom door T2 is 1mA.
2) De collectorspanning van T2 is ongeveer 3,SV en de

emitterspanning ongeveer 1,SV.
3) R8 = R9 = 9K10

uit 1) en 2) voIgt dat R10 = R11 = 1KSO
uit 3) en (A) voIgt dat R7 = SK60

Invullen van de bekende waarden in (B) geeft dat (RS+R6) = 2k20
De versterkingsfactor van de ingang naar de uitgang is dus 0,68.

De versterking van beide takken kan gelijk gemaakt worden door C2
tijdelijk te vergroten (10~F parallel schakelen) en op de ingang
een blokgolf aan te bieden. De nivo's tussen de positieve en de
negatieve pulsen moeten dan naar elkaar toe geregeld worden (zie
figuur B4.1.2).

C2 vormt samen met [(R4+Rin)//(RS+R6)] een HDF, waarvan de
kantelfrequentie op 300KHz moet liggen. Hieruit voIgt C2 = 470pF.

<u it)

(in)~
b)

fiquur B4.1.2: Uitgangssignaal van het looptijdfilter bij een
blokgolf op de ingang, indien de versterking van
beide takken a) ongelijk en b) gelijk is. C2 wordt
hiervoor tijdelijk vergroot.

Voor het verband tussen het ingangs- en het uitgangssignaal
geldt:

v2(t) = 0,68 [v1(t) - v1(t-r)]

Voor de overdracht geldt dus:

V2(jW) = 0,68 [1 - exp (-jwr)] * V1(jw)

= 0,68 exp(-~jwr) * [exp(\jwr) - exp(-~jwr)] * V1(jw)
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V2 (jw)

V1 (jw)

vi

= 1,36 Isin(~ff) I

De ac-versterkingsfactor van de versterker achter het looptijd
filter is bij benadering gelijk aan R14/R15.
Om te voorkomen, dat een verandering van de dc-uitgangsspanning
van het looptijdfilter door bijvoorbeeld een verandering van de
voedingsspanning versterkt op de uitgang van de versterker
terugkomt, is gekozen voor een versterker met verschillende ac
en dc-versterkingen (zie bijlage 11).
Theoretisch kan het looptijdfilter bij een O,SV videosignaal op
de ingang op de uitgang een signaal met een amplitude van 0,5V
leveren. Het zal blijken, dat de gelijkrichter op de ingang een
signaal met een amplitude van 0,7V aankan. Door het signaal bij
verschillende scenes te bekijken is echter uitgevonden, dat het
looptijdfilter minder signaal levert en dat het signaal zeker 2x
versterkt kan worden zonder dat de gelijkrichter vastloopt.

De versterker wordt daarom als voIgt gedimensioneerd.
De ruststroom door T3 is 1mA en Vb3 ~ 3,7V dus R12 + R13 ~ 3Kn.
De dc-verzwakking door R12,R13 moet ongeveer 0,5* zijn, als de
verandering in de dc-uitgangsspanning van het looptijdfilter
onversterkt op de uitgang van de versterker moet komen. Gekozen
is R12 = 1K40 en R13 = 1KSO. Vb4 ~ 1,7V en de ruststroom door T4
bij benadering 1mA. Hieruit voIgt, dat R15 = 1Kn en met de
versterking 2x, dat R14 = 2K20. De ruststroom door T5 wordt
ongeveer 0,5mA gekozen, zodat R16 = 4K70. R12 wordt met C4 = l~F

kort gesloten voor f ~ 1KHz.

84.2 Dimensionering en overdracht van de differentiator.

Het schema van de differentiatorschakeling (figuur 3.1.2 §3.1) is
nogmaals in onderstaande figuur weergegeven. De differentiatie
wordt gerealiseerd met C2, C3, R4, R5 en R6. Voor de overdracht
geldt:

jwRC2(R8 - R5)R5R7
H(jw) =

(jWRR5C2 + R + R5) (R5 + R7)RS - RR7(RS - R5)

R6 + jwR4R6C3
met: R = R6 II (R4 + 1/jwC3) =

1 + jW(R4 + R6)C3

De volgende keuzes worden gemaakt:

(C)

1) De kantelfrequentie van de differentiator (het eerste orde
hoogdoorlaat filter) ligt bij SMHz.
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2) C3 = 100nF en R4 = 1Kn, zodat C3 boven 10KHz als kortsluiting
mag worden opgevat.

3) R5 = 10Kn en R6 = 10Kn.
In verband met de tegenkoppeling van collector naar basis
wordt voor T2 een hoogfrequent transistor gebruikt.

uit

figuur B4.2.1: De differentiator schakeling met versterker.

Als de frequentie groter is dan 10KHz, dan kan C3 door een
kortsluiting worden vervangen en is R =R4 II R6. uit keuze 1)
volgt met formule (C) dat

C2 =
RR7(R5 - R8) + (R + R5)(R5 + R7)R8

2~f * R * R5 * (R5 + R7) * R8 f = 8MHz
= 33pF.

Er moet rekening mee worden gehouden, dat er door C2 piekstromen
kunnen lopen. De ruststroom door T1 mag daarom niet te klein
worden gekozen. Anders kan T1 uit geleiding raken. Aangenomen
wordt, dat de maximale stroom wordt bepaald door een sinusvormig
signaal met een amplitude van 1 Volt en een frequentie van 5MHz.

Het hoogdoorlaatfilter kan benaderd worden door C3 kort te
sluiten en [R4 I I (R5 + R7) I I R6] te vervangen door R4 (zie
figuur B4.2.1). Dan geldt:

d(vi - vu) vu
C2 * =

dt R4
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Ofwel a *
dvi

dt
= vu + a *

dvu

dt
met: a = R4C2 (D)

Invullen in (D) van

viet) = sin (10M1rt) = sinx = ~ * j * (exp[-jx] - exp[jx]) en

vu(t) = A * exp[-jx] + B * exp[jx]

geeft na uitwerking, dat:

a a
vu(t) = * exp[-jx] + * exp [jx]

2(1 - aj) 2(1 + aj)

Uitschrijven geeft, dat:

sinx - acosx
viet) - vu(t) =

Voor de piekstroom geldt dus:

i,max = C2 *
d(vi - vu)

dt (max)

C2 dx
= * - * cosx + asinx

1 + (R4C2) 2 dt (max)

C2 * (1 + a) dx
< *

1 + (R4C2)2 dt

10M1r * C2 * (1 + R4C2)
= ~ 1,OmA

1 + (R4C2) 2

De ruststroom door T1 wordt gelijk genomen aan 2mA. Treedt toch
een te grote piekstroom op, doordat het videosignaal is opgebouwd
uit meerdere sinusvormige componenten die optellen, dan kan het
systeem doorgaans niet juist focuseren, omdat de differentiator
vastloopt voordat het systeem in focus komt.



ix

B4.3 Dimensionering van de versterker na de differentiator.

Voor de versterking na de differentiator geldt

vu S[S + (S/a2')] - [S + (S/a2') + G8][S - GS]

vi [GS + G7][S + (S/a2') + G8]

waarin Gi = l/Ri en S de steilheid van T2.
Met de keuzes vu/vi = -4.4, Vc2 = 2.SV, a2' = 200 en RS = R6 =
10Kn wordt gevonden, dat R7 ~ lKn en R8 =1900.
Door de versterking geeft de differentiator na versterking
evenveel signaal als het looptijdfilter zonder versterker.
Het looptijdfilter wordt echter nog eens twee maal extra
versterkt. De versterking van het differentiatorsignaal kan dus
nog twee keer extra versterkt worden. Bij de hier gebruikte
dimensioneringen zal het looptijdfilter dus meer signaal leveren
dan de differentiator. Hierdoor kan in §S.2 de compressie vanhet
dynamisch bereik op de uitgang van de integrator gemeten worden
(zie bIz 38).

B4.4 Specificatie van het vertragingselement van Toko.

Op de volgende twee pagina's is de specificatie van het
vertragingselement l120DJG van Toko gegeven. uit de spec. blijkt,
dat de amplitude-frequentiekarakteristiek na 4,SMHz afvalt. Het
looptijdfilter zal tot ongeveer 3MHz werken. Na 4,SMHz geldt, dat
bij benadering aIleen de niet-vertragende tak nog maar signaal
doorlaat.
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Bijlage 5. Gelijkrichting en topdetektie.

B5.1. Dimensionering van de gelijkrichter.

In onderstaande figuur is nogmaals het schema van de gelijk
richter (figuur 3.2.2 §3.2) gegeven.

De ingangsspanning wordt met R1 en R2 ongeveer op 2,7V ingesteld.
Voor R1 wordt de waarde lSKn en voor R2 de waarde 22Kn gekozen,
zodat de stroom door de tak ongeveer O,lmA is.

Voor de door de stroombron geleverde stroom geldt I ~ 4,4/(RS+R9)
Worden R7 = RS = 2200 en R9 = 2Kn gekozen, dan is de door de
stroombron geleverde stroom 1,9mA en de ruststroom door T1 en T2
0,95mA.

De versterking wordt bij benadering gegeven door de formule
R11/(R5 + R6). Worden de bases van T3 en T4 op 4 Volt ingesteld,
dan moeten R11 en R12 1Kn zijn. Met R5 = R6 = 3300 wordt de
versterking 1.5 maal en geldt Vb6 = Vb7 ~ 1,9mA * 2200 + 0,6V =
1,OV en Vc6 ~ 2,5V - 0,6V - 3300 * 0,95mA = 1,6V.

Met R4 en C2 wordt de basis van T2 dc-gekoppeld aan de basis van
T1. De overdracht van de ingang naar de basis van T2 is gelijk
aan:

1
H(jw) =

1 + jWR4C2

De kOpreling wordt zo gedimensioneerd, dat bij f = 10KHz geldt:
IH(jw) = 0,01. Dus 20K~ * R4C2 ~ 100 ofwel R4C2 ~ 1,6 msec.
Wordt C2 = 100nF gekozen dan is R4 = 16Kn.

in

figuur B5.1.1: Gelijkrichter met behulp van een verschiltrap.
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Worden de bases van T1 en T2 niet dc-gekoppeld, maar beiden met
een weerstandsdeler ingesteld, dan kan er een verschil tussen de
basisspanningen van T1 en T2 ontstaan. De grootste fout treedt op
bij de situatie uit onderstaande figuur.

in __-+_-{

figuur B5.1.2: Instelling van de bases van de verschiltrap in de
gelijkrichter m.b.v. twee weerstandsdelers,
waarbij de 2%-weerstanden de maximale afwijking
hebben.

Nu is Vb1 - Vb2 =
0,98R

2R
* 5V

1,02R

2R
* 5V = -100mV.

Deze fout is te groot. Door de bases dc te koppelen kan deze fout
verkleind worden.

Bij de schakeling uit figuur B5.1.1 is het verschil in de dc
spanningen op de bases van T1 en T2 gelijk aan

Vb1 - Vb2= R3 * Ib1 - R4 * Ib2 ::::: R3 * A Ib als R3 = R4

Voor een BC548 geldt 200 $ hfe ~ 400. Met Ic ::::: 1mA is bij een

[ 0,001 _ O,OOlJ
BC548 dus Vb1 - Vb2 = 16K * = 40mV.

(max) 200 400

Als Vbe1 = Vbe2, geldt voor een dubbeltransistor BCY88, dat
IIb1 - Ib21 < 100nA en dus IVb1 - Vb21 < 1,6mV. Het beste kan
daarom een dubbeltransistor gebruikt worden.
Een extra voordeel is, dat beide transistoren dan gelijk op
temperatuursvariaties reageren.
Over R3 wordt een capaciteit C3 gezet om terugkoppeling van het
signaal op de collector van T1 naar de basis via Cbc en R3 te
voorkomen. C3 = 3n3F.
Voor R11 en R12 worden l%-weerstanden gebruikt, opdat de
versterking van positieve en negatieve signalen gelijk is.
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BS.2 Dimensionering van de topdetektor.

De topdetektie (zie fig. BS.1.1) wordt gerealiseerd door C1
parallel aan R10 te zetten. Bij een puIs wordt C1 via T3 of T4
opgeladen. Het ontladen van C1 moet via R10 gebeuren. Voor het
verloop van de spanning over C1 als reaktie op een impuls op t =
o geldt:

vet) = v{O) * exp[-t/{R10 * C1)] (l)

Voor t -> 00 zal C1 eehter niet tot nul leeglopen. T3 en T4
zorgen er immers voor, dat de uitgangsspanning niet beneden 3,4V
uitkomt (zie fiquur BS.2.1). Het gevolg is, dat C1 in een
gedefinieerde tijd T leegloopt.
Met (l) voIgt, dat T = R10 * C1 * In [v{O)/V{T)]. De topdetektor
wordt zo gedimensioneerd, dat C1 bij een impuls van 1 Volt, dus
v{t=O) = 4.4V, in 7~see leegloopt. Dan is R10 * C1 = 27,1 ~see.

Gekozen wordt de eombinatie C1 = 6,8nF en R10 = 3K90.
De ruststroom door T3 en T4 is dus {4V -0,6V)/3K9 = 0,9mA.

Door de topdetektie wordt een enkele puIs met een amplitude van 1
Volt en een pulsduur van 1S0nsee (zie bijlage 3) bij benadering
omgezet in een driehoek met een hoogte van 1 Volt en een breedte
van 7~see. Hierdoor wordt het dynamisehe bereik op de uitgang van
de integrator ongeveer beperkt met een faktor

~ * 1V * 7J.Lsee
= 23,3

1V * lS0nsee

470.

ontlaad kromme
capaciteit

-- /

wordt dan ongeveer 11000/23,3 =

reaktie
~ ui tgan:.g

.- op Impuls

2,4

3.4

dynamisehe bereik

~I 4,4

-

Het

1,4

-- '-- - ... _--- ---

r 1"JTd{jjsec)
~f~i~g~u~u~r~B~S~.~2~.~1~:Ontladingvan een eapaeiteit tot 0 Volt

(stippellijn) en de ontlaadkarakteristiek van de
topdetektor (getrokken lijn).



xv

BS.3 Hoe in de gelijkrichter een clipper kan worden toegevoegd.

In fiquur BS.l.l is met een stippellijn aangegeven hoe een
clipper, die ac-signalen met ruis beneden een clipnivo wegknipt,
kan worden toegevoegd.
Worden voor T3, T4 en Tclip in een chip geintegreerde
transistoren gebruikt, dan is Vbe voor aIle drie gelijk. De
basisspanning van Tclip ligt Rclip * Irust(T4) vo~t hoger dan de
basisspanningen van T3 en T4.
Met R' en C' wordt de basis van Tclip voor ac-signalen aan aarde
gelegd. Tclip knipt dus het ac-signaal beneden Rclip * Irust(T4)
weg.
Daar de agc-regeling de ruis in slechte lichtsituaties versterkt,
kan er niet gebruik gemaakt worden van een vaste signaalband, die
wordt weggeknipt. De weerstandswaarde van Rclip moet lineair
samenhangen met de versterking van de agc-regeling.
Om te zorgen, dat de versterking naar de bases van T3 en T4
gelijk is, moet Rclip zowel in de collectortak van Tl als in de
collectortak van T2 worden geplaatst.
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Bijlage 6. Philpac analyses bij de dubbelzijdige gelijkrichter.

B6.1 Verklaring van de afwijkingen van een ideale gelijkrichter.

Bij meting aan de gelijkrichter uit figuur 3.2.2 van §3.2 is uit
oscilloscoopbeelden gebleken, dat deze afwijkt van een ideale
gelijkrichter. Met Philpac is onderzocht of deze afwijkingen
worden voorspeld en door welke physische grootheden deze worden
veroorzaakt. Dit is niet zozeer gedaan, omdat de afwijkingen
gevolgen hebben voor de werking van de scherptewinning in zijn
geheel, maar om inz icht in de werking van de schakel ing te
krijgen.

3.8000

3.7000

Ulr
3.9000

!
Ult2.6000

2.7000

De afwijkingen worden door Philpac voorspeld. In figuur B6.1.1
zijn een ingangssignaal (SINSQ-funktie) met het uitgangssignaal
van de gelijkrichter weergegeven. Tevens is met een stippellijn
de dc-uitgangsspanning weergegeven.

IN
2.8000

2.5000 3.6000

2.4000 3.5000

3.3000

3.4000!
de -uitin

I

2.3000

2.2000

2.1000 3.2000
O. ooסס 400. 00n 800. 00n 1.2OOOu 1. 6000u

tijd~(see)

figuur B6.l.l: Het uitgangssignaal bij een SINSQ-funktie op de
ingang zoals dit door Philpac wordt voorspeld.

Er zijn duidelijk twee afwijkingen te onderscheiden.Ten eerste
liggen de overnamepunten niet op hetzelfde nivo en ten tweede
komt het uitgangssignaal in de overnamepunten van T3 en T4
gemiddeld onder het dc-nivo uit.

De eerste afwijking wordt veroorzaakt door de basis-collector
capaciteiten van T1 en T2. Deze transistoren worden immers
verschillend aangestuurd, omdat de basis van T2 voor ac-signalen
is kortgesloten. Hierdoor veroorzaken de basis-collector
capaciteiten een faseverschil ongelijk aan 180· tussen de bases
van T3 en T4.
De transistor BC548 bestaat in Philpac uit een samenvoeging van
de drie modellen TN, TNP en TNPAC [8]. Deze drie modellen zijn in
figuur B6.1.2 weergegeven.
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<D RE ®

TN-

figuur B6.1.2: De drie modellen, die door Philpac voor de
simulatie van een BC548 worden gebruikt.

De basis-collector capaciteiten kunnen geelimineerd worden door
de capaciteiten CCD, CCT en CCBL nul te maken.
uit de formules, die Philpac gebruikt om CCD, CCT en CCBL te
berekenen, blijkt dat deze geEHimineerd kunnen worden door de
waarden van de parameters CCBL, CJC en TAUR naar nul te laten
gaan. Deze parameters hebben geen invloed op andere grootheden in
de transistormodellen. De formules zijn te vinden in het Philpac
modelbook.
Het resultaat is weergegeven in figuur B6.1.3. Nog duidelijker
dan uit figuur B6.1.1 blijkt nu, dat het uitgangssignaal in de
overnamepunten onder het dc-nivo geraakt.

IN

2.7000

2.6000

2.4000

2.3000

2.2000

un
ueoo

3.8500

3.7!00

ueoo

3.!l1l00

3.J1lOO
400. 00n 110O. 0Cln 1.2000u UOOOu

tijd-4 (sec)

figuur B6.1.3: Uitgangssignaal van de gelijkrichter, waarvan de
basis-collector capaciteiten zijn geelimineerd.
Het ingangssignaal is een SINSQ-funktie.
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De tweede afwijking wordt veroorzaakt door de basis-emitter
eapaeiteiten (Cbe) van TJ en T4. Dit kan aangetoond worden door
in Philpae deze eapaeiteiten te elimineren. Om de basis-emitter
eapaeiteit te elimineren moeten de eapaeiteiten CED, CET en CBEL
nul gemaakt worden.
De basis-emitter eapaeiteiten Z1Jn in de Philpae analyse
geelimineerd door de waarden van de parameters CBEL, TAUF en CJE
naar nul te laten gaan. Deze parameters hebben geen invloed op
andere grootheden in de transistormodellen.
Het resultaat van de analyse is in figuur B6 .1.4 weergegeven.
Duidelijk is, dat de overnamepunten nu symmetriseh rond het de
nivo van de uitgang liggen.

IN
2.7000

2.6000

2.SOOO

2.4000

ttUI

UIT
3.9000

3.8000

3.7000

3.6000

2.3000

2.1000
OOסס.0 400. 00n BOO. 00n 1.2OOOu

tij d~ (sec)

3.4000

3.3000
1.6OOOu

figuur B6.1.4: Uitgangssignaal van de gelijkriehter, waarvan de
basis-emitter eapaeiteiten zijn geelimineerd. Het
ingangssignaal is een SINSQ-funktie.

B6.2 Het maximaal mogelijke ingangssignaal.

Als laatste is met Philpae bekeken wat het maximale
ingangssignaal is, dat aan de gelijkriehter kan worden
aangeboden, zonder dat deze vastloopt. Op de ingang wordt een
SINSQ-helling aangeboden. Het resultaat is gegeven in figuur
B6.2.1.
Uit deze analyse blijkt, dat de positieve slag bij deze
dimensionering iets groter kan zijn dan de negatieve en dat de
ingang maximaal een symmetrisehe slag met een amplitude van O.7V
aankan, als Vee = 5.00V en T = 25°C.
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UIT
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4.2000

3.8000

3.6000

3.4000

3.2000

OOסס.4

In r-....I" """V r\
---t- --- 1\ - -(/1 \ ~

1\ 1// 1'\
2t +\/ I \\

-- - -~--
Ij,l1 I \

J \ r~ uit- . ~

--v

3.4000

ooסס.3

IN
4.2000

3.8000

2.GOOO

2.2000

1.8000

1.4000

OOסס.1

OOסס.0 400. 00n BOO. 00n 1.2OOOu 1.6OOOu

tijd~(sec)

figuur B6.2.1: Philpac analyse ter bepaling van de maximale
bereik op de ingang van de gelijkrichter.
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Bijlage 7. De integrator. offsetcompensatie en clamp.

B7.1 Dimensionering van de niet-lineaire integrator.

In de niet-lineaire integrator is voor de verhouding van C1, C2
en C3 gekozen

C1 : C2 : C3 = 1 : 1,5 : 4,5

Wordt een homogeen verdeeld signaal op de ingang aangeboden, dan
integreert de uitgang 2 Volt weg in 12.83 tijdseenheden, als de
uitgang in een tijdseenheid over C1 0.6 Volt wegintegreert (zie
figuur B7 .1.1) .
In dezelfde tijd integreert een lineaire integrator, met dezelfde
begin helling, 12.83 * 0.6 = 7. 7V weg. De compressie van het
dynamisch bereik is dus 7.7V/2V = 3.85 maal.
In bijlage 5 is afgeleid, dat met de piekdetektor het dynamisch
bereik is teruggebracht tot 470. Door de niet-lineaire integrator
wordt het bereik verder teruggebracht tot 470/3,85 = 120, zodat
bij de ad-conversie gebruik gemaakt kan worden van een 8 bit ad
converter.

reseteinde
kader

08
: 1: 2.5 : 7~ 06 : ..
..--to:. -- -----.:c---- --- -- ---- _.L - ---------.: tlJdseenheden
: r1 : !2 : '!3 :

3fJV---\'- --1-'- -- - - -+----- -- ---- ------ ---- ---- --~------ --..-----
: Cl: :

6Vul:: :
" 'I I I
I, I

2, 9V ...-•....+-..
t
I

t.Vu2: ;
I I
, I

2 3V .-..-.-.-~-.--.--.- •• -.--'
, 1

: ad-conversie
1!/u3i [scherptewoartle

1.5V-.....•.-.~------ --.-- •• -- _. --. • •••_~__~

t
I,

begin
kader

figuur B7.1.1: Karakteristiek van de niet-lineaire integrator bij
een homegene scherpteverdeling binnen het kader.

Maximale scherpte treedt op bij repeterende maximale zwart-wit
overgangen binnen het kader. In deze situatie moet de integrator
maximaal wegintegreren. Wordt aangenomen, dat de repeterende
zwart-wit overgangen op de ingang van de integrator een continu
signaal van 1 Volt veroorzaken, dan geldt met:

Vi

R1
= I = C *

AT
en C1:C2:C3 = 1 1,5 4,5
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A~l = R1 * C1 * 6Vu1
4~2 = R1 * (C1 + C2) * AVu2
A~3 = R1 * (C1 + C2 + C3) * 6Vu3

= 6K * C1
= 6K * 2,5 * C1
= 8K * 7,0 * C1

A~ = A~l + .A~2 + to ~3 = 77K * C1 = 5msec

to~ is de tijd, dat het signaal door het kader wordt doorgelaten.
Voor weerstand R1 is de waarde lORn gekozen. Zie figuur B7.1.2.
Theoretisch moeten de condensatorwaarden dus zijn:

C1 =
C2 =
C3 =

65 nF
100 nF
290 nF

In de praktijk blijkt echter, dat de condensatoren kleiner kunnen
worden gekozen, omdat:

1) Oe dUbbelzijdige gelijkrichter en de differentiator of het
looptijdfilter bij de gebruikte dimensionering (top-top) ma
ximaal 750mV signaal aan de ingang van de integrator leveren

2) Repeterende overgangen in de praktijk niet voorkomen en ook
geen continu signaal op de uitgang leveren.

Als praktische condensatorreeks is gekozen:

C1 =
C2 =
C3 =

15 nF
22 nF
68 nF

Oe diodes 01, 02 en 03 worden voorgespannen met 1Kn weerstanden
(R2 en R3). Voor de diodes is de 1N4148 gebruikt, welke een
diodespanning van 0,45V heeft.

t--_---=.C..=...j1 r-:-1.:::..;5n~_~

RESET·--
S1

uit

CLAMP------~

'{I

figuur B7.1.2: Integrator met een niet-lineaire karakteristiek.
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B7.2 De invloed van de elamneorreetie on de uitgang van de
integrator.

De maximale terugloop op de uitgang van de integrator door de
traagheid in de clamp wordt bekeken, door een worst case
berekening met een aantal benaderingen uit te voeren.
Aangenomen wordt, dat er over de integrator een eondensator cint
staat, dat de uitgang van de integrator in een lijn Vu weginte
greert en dat er vervolgens geen signaal meer aan de integrator
wordt aangeboden. De elampeondensator wordt dan opgeladen tot:

~Vel =
cint

Cel
* 4VU

Na een maal elampen is de spanningsfout over de elampeondensator

1
t:,Vel =

Cint

Cel
* 4VU * exp[- 11 / (ReI * Cel) ]

Met 11 de elamptijd en ReI de impedantie van de elampsehakelaar.
Na n maal elampen is de spanningsfout

n
4Vel =

cint

Cel
* 4VU * exp[-n * 11 / (ReI * Cel) ]

Dit geeft tijdens lijn n+1 een stroom

n
n+1 4Vel

leI = =
Rint

cint

Cel * Rint
* 4VU * exp[-n * 11 / (ReI * Cel) ]

Deze stroom zorgt tijdens lijn n+1 voor een spanningsverandering
op de uitgang van de integrator van

AVU' =

n+1
leI

cint
* f als f de lijntijd is.

De totale terugloop is dan maximaal:

-
4VU' < k AVU'
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./lVU * 1 1
= *

Rint * Cel 1 - exp[-11 / (ReI * Cel)]

Wordt er direkt geelamped, als het kader geen signaal meer
doorlaat, dan geldt:

1 = 64J.Lsee
11 = 38J.Lsee

Verder geldt:

Invullen geeft:
.t.Vu'

t.Vu

ReI
Cel
Rint

< 5%

= 2400 (HCMOS sehakelaar)
= 470nF
= 101m

B7.3 Dimensionering van de offseteompensatie.

In figuur B7.3.1 is de sehakeling, die de referentiespanning voor
de +_ingang van de integrator en de offsetgeeorrigeerde elamp
spanning levert, nogmaals gegeven. Er geldt:

Vel =
R2

R1 + R2
* Vee (± offset opamp2) (I)

Vel - Vref Vee - Vref Vref
+ = (II)

R3 R4a R4b

uit de keuzes R1 = 8K20 en R2 = 201m voIgt, dat Vel = 3,546V.
De offsetspanning van opamp2 wordt hierbij verwaarloosd.

Als opamp wordt de TL084 van Texas Instruments gebruikt. De
offsetspanning van deze opamp is altijd kleiner dan 10mV. Is
Vel - Vref = 10mV, dan voIgt uit (II) met de keuzes R3 = 1000 en
R4 = 1001m, dat R4a = 70K70.
Is Vel - Vref = -10mV, dan voIgt uit (II), dat R4a = 10K30.

C1, C2 en C3 zorgen voor de ontkoppeling van de referentiespan
ningen.



Bet nadeel van deze methode is, dat de instelling van de potmeter
een handeling vergt. Toch is, om de volgende redenen, voorlopig
voor deze methode i.p.v. een mogelijk automatische offsetregeling
gekozen:
1) De schakeling is erg eenvoudig.
2) Invloeden van voedingsspannings- en temperatuursveranderingen

zijn tolereerbaar.

3) Een automatische offsetregeling, die een dergelijk kleine
offset corrigeert en zelf niet weer een offset toevoegt, is
niet eenvoudig. Uitwerken van een acceptabele oplossing zou te
veel tijd kosten en een doel op zich worden.

C1

+ OPAMP2

C3

figuur B7.3.1: Offsetcompensatie voor de niet-lineaire
integrator.
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Bijlage 8. Uitwerking van de methoden om een kader te realiseren.

In de verschillende methoden wordt gebruik gemaakt van de
signalen FH80, FH3, V1, V2, H1 en es. Deze signalen worden door
een sync-ic (SAA1043) in de camera geleverd. Een omschrijving van
het ic en de g£leverde signalen is te vinden in de specificatie.

B8.1. Kaders vastleggen in een ROM.

In figuur B8.1 is de methode in een blokschema weergegeven. Uit
een horizontale en een vertikale teller wordt een adres
gecreeerd, waarmee uit een ROM een byte wordt gelezen.
Bit een behoort bij een klein of een groot kader. Het geeft aan
of het signaal weI of niet moet worden doorgelaten.
Bit twee levert het data-ready signaal bij beide kaders, bit drie
het resetsignaal.

Deze methode heeft als voordelen, dat:
1) de vorm en de grootte van het kader willekeurig z1Jn te

kiezen. Bij tellers, zoals in methode 3 (zie B8.3), is men
gebonden aan kaders bestaande uit een rechthoek.

2) uitbreiding van een naar twee kaders als hardware uitbreiding
aIleen een door de gebruiker in te stellen schakelaar voor de
keuze tussen beide kaders inhoudt. Via de schakelaar wordt in
het adres een bit gezet, waardoor in de ROM tussen twee
blokken wordt gekozen.

3) de invloed van de vorm van het kader eenvoudig kan worden
onderzocht.

klok 1 ....<
ttl ttl
:::..., hi gh addre s sto ~.

kadera...,~ deel ttlreset 1
0 data ready a
ttl

reset a
::0
0 kader b
3: data ready b

i reset b
klok2

.... :r AOttl 0=..., low addressttl--

OE...,N
deel0

:J....
0 -LSBrQ5et 2 ttl

delay

figuur B8.1: Realisatie van kaders met behulp van een ROM.
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B8.2. Kaderrealisatie m.b.v. timers.

Een kader kan ook met timers gerealiseerd worden. In figuur B8.2
is de schakeling gegeven.
Een dalende flank op trigger-ingang TR zorgt ervoor, dat de
uitgang hoog wordt en de capaciteit Cx op timer-ingang T zich via
weerstand Rx kan opladen ex = 1, 2, 3 of 4). Na 1,1 maal de RC
tijd van de RC-combinatie op ingang T wordt de uitgang weer laag
en wordt Cx ontladen.

Worden twee timers achter elkaar geschakeld, waarbij de uitgang
van de eerste timer op de trigger-ingang van de tweede timer
wordt aangesloten, dan levert de uitgang van de tweede timer een
puIs met een puIsduur van 1,1 * R2C2 seconden. De puIs begint
1,1 * R1C1 seconden na de neergaande flank op de trigger-ingang.
Op deze manier levert de tweede timer een schakelsignaal, dat met
de schakeling uit figuur 3.4.1 een deeI van een lijn doorlaat.

Wordt voor de vertikale richting een zelfde schakeling gebruikt,
dan zorgt deze ervoor, dat slechts een deel van de lijnen wordt
doorgelaten.
Dit signaal kan ook als data-ready signaal voor de ad-conversie
van de scherptewaarde en, als de opgaande flank wordt vertraagd,
als resetsignaal voor de integrator worden gebruikt.
Vermenigvuldiging van de door beide schakelingen geleverde
signalen geeft het kadersignaal, dat aan de schakeling van figuur
3.4.1 moet worden aangeboden.

Door de onnauwkeurigheden in de timer en de weerstands- en
capaciteitswaarden, moeten potmeters gebruikt worden om het begin
en de duur van het kader in zowel vertikale als in horizontale
richting in te stellen.
De werking van een timer en zijn onnauwkeurigheden staan
beschreven in referentie 10.

Hl

timer timer C2 doorlaat in
1/.:, NE55B , 1A,NE558 I horizon tale

ITI~R_~Oj--::-T---j TR 0 r--------:"",,--ri-,Chl!n
g

'- rL.- '------'~
o 13 52}J sec 0 13 39 52}Jsec

v TR

limer
1/4NESS8

o TR

~
o 5 20msec

o

kader
& s,gnaa.

I-L doorlaal in verli.
o 5 15 2O,;;~~:,chllng

figuur B8.2: Realisatie van een kader met behulp van timers.
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B8.3. Kaderrealisatie met twee teller ic's.

In zowel het grote als het kleine kader wordt in de horizontale
richting gebruik gemaakt van een dual binary counter en in de
vertikale richting van een programmable 4-bit binary counter.

In horizontale richting wordt gebruik gemaakt van FH80 als
kloksignaal. Dit signaal heeft een periodetijd van 0,8~sec.

De klok wordt aangeboden op de CPO-ingang, zodat de teller aIleen
op positieve flanken reageert als de cP1-ingang hoog is.
De teller begint te tellen bij 00000000 (a7 •• aO). Bit a5 wordt na
32 * 0,8 + 4,8 = 30,4~sec haog en blijft 32 * 0,8 = 25,6~sec

hoog. De 4,8~sec is de horizontal sync pulse width in de
composite sync, waarmee de teller wordt gereset.
De horizontale lijnterugslag duurt 12~sec, dus het doorlaten van
het gedifferentieerde signaal begint in het zichtbare beeld na
18,4~sec en duurt dan 25,6~sec.

In een ideaal kader, dat een half beeld breed is en symmetrisch
rond het midden ligt, wordt het gedifferentieerde signaal in het
zichtbare beeld na (1/4) * 52 = 13~sec doorgelaten. Het kader
ligt dus in het beeld iets naar rechts verschoven.

In vertikale richting wordt gebruik gemaakt van FH3 als
kloksignaal. Dit signaal heeft een periodetijd van 2,5msec.
De teller wordt gereset met de vertical drive V2.
vertical drive V1 wordt gebruikt om de beginwaarde 1001 (b3 •• bO)
in te klokken.
De teller wordt als down counter gebruikt, zodat bit b2 na
5msec + 10 * 64~sec = 5,64msec hoog wordt en vervolgens 10msec
hoog blijft. De tijd 10 * 64~sec is de duur van V1. De teller
begint pas te tellen zodra deze laag wordt.

Wordt het signaal op bit b2 van de vertikale teller op de CP1
ingang van de horizontale teller aangeboden, dan telt de teller
aIleen op de lijnen tussen de 5,64 en de 15,64msec. Op de lijnen
voor 5,64msec en na 15,64msec telt de horizontale teller niet en
staat op de uitgangen de waarde O. Door het signaal van bit b2 op
de CP1-ingang van de horizontale teller aan te bieden, wordt dus
de vermenigvuldiging van het horizontale en vertikale signaal
gerealiseerd.
Op bit a5 van de horizontale teller staat dan het kadersignaal.
Het signaal van bit b2 kan tevens als data-ready signaal en, na
vertraging van de opgaande flank, als resetsignaal worden
gebruikt.

Bij het kleine kader, dat ongeveer een kwart beeld breed en een
kwart beeld hoog is, begint het kader in horizontale richting ook
bij de code 00100000 (dus als bit a5 hoog wordt), maar eindigt
het bij de code 00101111. In dit geval geldt er:

1) Het doorlaten van het signaal begint na 30,4~sec.

2) Het signaal wordt op een lijn 16 * 0,8 = 12,8~sec

doorgelaten.
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3) Het signaal wordt doorgelaten zolang b6 = 0, b5 = 1 en
b4=0. Het kadersignaal wordt dus door de logische funktie
b4.b5.b6 gegeven.

N.B: Het ideale kleine kader duurt 13 ~sec en begint na 31,5~sec.

In vertikale richting wordt er vanaf 1000 geteld. Het kader
begint bij de code 0101 en duurt tot en met de code 0100. Er
geldt dus:

1) Het kader begint na 3 * 2,5msec + 10 * 64~sec = 8.14msec.
Hierin is 10 * 64~sec de V1 duration.

2) Het kader duurt 2 * 2,5msec = 5msec.
3) Het signaal wordt doorgelaten als b2 = 1 en b1 = o. Het

kadersignaal wordt dus door de logische funktie b2.b1
gegeven. Dit signaal levert ook het data-ready signaal en,
na vertraging van de opgaande flank, het resetsignaal.

De vermenigvuldiging van beide signalen gebeurt op dezelfde
manier als bij het grote kader.
In figuur B8. 3.2 is de schakeling gegeven, waarbij gekozen kan
worden tussen het grote en het kleine kader.

SV SV

FH80 CP~o Veld
CP1a 02
000 :r: P2
oto ITI :r:,., ITI CF
020 ~ ,.,

lJ1 &- ·TC"-l U1
030 0 "-l P10'1

CS MRo MR
Vss Ot

kodersignaal
datorrody

fiquur B8.3.2: Schakeling, die een kader met halve hoogte en
breedte van het beeld en een kader met kwart
hoogte en breedte van het beeld, symmetrisch rond
het midden, realiseert met twee teller ic's.
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Bijlage 9 Regellus voor de besturing van de sensorpositie.

In figuur B9.1 op de volgende bladzijde is het schema gegeven van
de regellus, welke de sensor aanstuurt.

Door de\NE552~ wordt over de spoel tussen aansluitingen 1 en 2
een sinus gezet. Op aansluiting 3 wordt een referentiespanning
van 2, 5V aangeboden. Door de koppeling van de spoelen via een
kern, komt op aansluiting 4 een sinus te staan, waarvan de
amplitude van de positie van de kern afhangt.
Deze sinus wordt samen met de door de NE5521 opgewekte sinus aan
een interne demodulator aangeboden. Op de uitgang van deze
demodulator (pin 5) komt dan al naar gelang beide signalen in
fase of in tegenfase zijn respectievelijk 2,5V plus of 2,5V minus
een gelijkgerichte sinus te staan.

Dit signaal wordt door een tweede orde laagdoorlaat Butterworth
filter omgezet in een gelijkspanning (Vu). Bij dit filter kunnen
de versterking en een offset geregeld worden.

De zo verkregen gelijkspanning wordt samen met de ingangsspanning
aan een verschilversterker aangeboden.

De verschilspanning wordt na filtering door de stuurtrap (LM272)
omgezet in een spanning, die aan de spoel wordt aangeboden.
Op deze manier wordt door de regellus het verschil tussen Vu en
Vi naar nul geregeld.

Wordt de stuurtrap niet aangestuurd, dan houdt een weerstandsde
ler (47Kn weerstanden) de ingang op 2,5V.

De regellus moet zo afgeregeld worden, dat een spanningsslag van
1,5V tot 3, 5V op de ingang een verplaatsing van de sensor van
1200~m tot gevolg heeft. Af te regelen zijn:

1) De elektrische gain.
2) De elektrische offset.
3) De mechanische offset van de opnemer.

De afregeling geschiedt als voIgt.
De elektrische offset is eigenlijk overbodig en wordt op 2, 5V
(=Vr) afgeregeld.
Op de ingang wordt 2, 5V aangeboden. Dit wordt de elektrische
rustpositie van de sensor genoemd. De mechanische offset van de
opnemer wordt zo afgeregeld, dat op pin 5 van de NE5521 een dc
signaal staat. De kern staat dan precies in de middenpositie.
Vervolgens wordt de motor losgekoppeld. Met een micrometerbank
wordt de sensor vanuit de elektrische rusttoestand (dc-signaal op
pin 5 van de NE5521) 600~m verplaatst en de gain wordt zo
afgeregeld, dat deze verplaatsing een verandering van 1V op de
uitgang Vu tot gevolg heeft. De regellus is gecalibreerd.

In figuur B9. 3 is de reaktie van de regellus op een stap van
100mV op de ingang gegeven. uit de figuur blijkt, dat de sensor
binnen een raster (20msec) op de juiste positie stilstaat.
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Door de besturingssoftware wordt de sensor overigens niet met een
grote stap, maar met kleine stapjes (van ~8mV) verplaatst.

fiquur B9.1: De regellus voor de aansturing van de sensor.

Vi - ,oo~vII
a)

Vu r"'-"

\ I 10msec
V b) I I

fiquur B9.3: Reaktie van de regellus op een stap van 100mV op de
ingang. N.B: De schalen van het ingangs- a) en
uitgangssignaal b) zijn verschillend.
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Bijlage 10 IZC - routines.

NB: MICROPROCESSOR IS ALWAYS MASTER

START CONDITION IIC
·,
start: jnb

jnb
clr
nop
nop
clr
ret

scl,start
sda,start
sda

scI

; wait till
; bus free
; start condition

;

·, STOP CONDITION IIC

TRX BYTE ROUTINE IIC

·,
stop:

·,·,·,
trxbyt:
nxtbit:

sendl:
over:

clr
setb
nop
nop
setb
ret

mov
rIc
jc
clr
sjmp
setb
setb
jnb
clr
djnz
setb
setb
nop
nop
clr
ret

sda
scI

sda

r4,#8
a
sendl
sda
over
sda
scI
sCI,over
scI
r4,nxtbit
sda
scI

scI

; prepare for stop
; stop condition

; release sda

bitcounter
; bit to transmit in ACC

; send 0
: send no 1
; send 1
: create clock
: slave ready ?
: release clockline
; send next bit
; ready for ack
; set ack. clockpulse

: end of ack. clockpulse



·, REC BYTE ROUTINE IIC

xxxi

NO ACK ROUTINE IIC

ACK_ROUTINE IIC

;

.,

·,
recbyt:

nxtone:

nobit:

;
;

·,
ack:

·,·,
;
noack:

·,

setb
clr
mov
setb
jnb
clr
jnb
cpl
rIc
clr
djnz
ret

clr
setb
nop
nop
clr
setb
ret

setb
setb
nop
nop
clr
ret

sda
a
r4,#8
scI
scl,nxtone
c
sda,nobit
c
a
scI
r4,nxtone

sda
scI

scI
sda

sda
scI

scI

release sda

; bitcounter
; slave ready?

; 0 received

; 1 received

; finish clock

; ack = LOW = continue trx
; set clock for ack

; clear clock for ack
; release sda

; no ack = HIGH = end of trx
set clock for end of

transmission

clear clock for end of trx
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Bi;lage 11. De invloed van de voedingsspanning en de temperatuur.

Met Philpae is berekend hoe de de-in- en/of de-uitgangsspanningen
en de versterkingen in de versehillende sehakelingen met de
voedingsspanning en de temperatuur veranderen.
Hierbij is het bereik 4.75V ~ Vee ~ 5.S0V en -2S·C ~ T ~ 100'C
bekeken.
De invloed van de voedingsspanning en de temperatuur op de
offseteompensatie van de niet-lineaire integrator is berekend.

B11.1. Het loopti;dfilter met zi;n versterker.

Op de ingang van het looptijdfilter (LTF) is voor de bepaling van
de versterkingen van de vertragende en de niet-vertragende tak
een 1Volt (top-top) SINSQ-funktie aangeboden, waarvan de
hellingen 250nsee duren.
Het uitgangssignaal van het LTF (~0,6V top-top) is op de ingang
van de versterker erna aangeboden.

In tabel B11.1. zijn de uitkomsten van de Philpae-analyses
samengevat. In de niet-vertragende tak is de verzwakking (0,9*)
van de delaylijn niet meegenomen, waardoor in de tabel geldt
A(t) ~ -0,9 * A(t - r).

Tabel B11.1. De de-uitgangsspanning en de versterkingen in het
looptijdfilter en de versterker erna bi; versehillende Vee en T.

Vee (V) I T( ·C) Vuit(V) I A(t) I A(t - f) Vuit(V) I A

looptijdfilter versterker

4,75 -2S 3,815 0,613 -0,677 2,201 2,021
25 3,666 0,610 -0,674 2,186 2,001

100 3,440 0,604 -0,671 2,161 1,976
5,00 -25 3,949 0,616 -0,681 2,307 2,028

25 3,800 0,613 -0,678 2,291 2,010
100 3,574 0,608 -0,673 2,267 1,987

5,50 -25 4,215 0,620 -0,686 2,518 2,044
25 4,067 0,617 -0,682 2,503 2,029

100 3,842 0,612 -0,677 2,479 2,004

uit de tabel blijkt, dat de versterking A(t) over het hele bereik
maximaal 1,47% en de versterking A(t r) maximaal 1,18%
verandert t.o.v. de waarde bij Vee = 5,00V en T = 25"C. Beide
versterkingen worden daarom constant verondersteld.
T.o.v. de de-uitgangsspanning bij Vee = 5,00V en T = 25"C
verloopt de dc-spanning maximaal 0,415V. uit de simulaties is
eehter gebleken, dat de verandering in de de-instelling geen
gevolgen heeft voor de werking van het LTF. De sehakeling loopt
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nergens vast.

De verandering heeft eehter gevolgen voor de keuze van de
versterker na het LTF. Om te voorkomen, dat een verandering in de
de-uitgangsspanning van het LTF versterkt op de uitgang van de
versterker erna terugkomt, is gekozen voor de versterker met
ongelijke ae- en de-versterking uit figuur B4.1.1 uit bijlage 4.
Een verandering van de de-ingangsspanning wordt door de
weerstandsdeler R12,R13 bijna gehalveerd alvorens hij wederom
twee maal wordt versterkt. AC-signalen worden niet door de
weerstandsdeler R12,R13 verzwakt, omdat R12 door C4 voor f >
500Hz is kortgesloten.
uit tabel B11.1 blijkt, dat de de-uitgangsspanning over het
bereik t.o.v. de waarde bij Vee = 5.00V en T = 25°C maximaal
0,227V verloopt. Doordat in de blanksehakelaar tussen de
versterker en de gelijkriehter een de-seheiding optreedt, heeft
dit verloop geen invloed op de gelijkriehter.
De versterking verandert t.o.v. de waarde bij Vee = 5.00V en T =
25°C maximaal 1,69% en wordt daarom constant verondersteld.

B11.2. De differentiator met zijn versterker.

Voor de berekening van de versterking na de differentiator (diff)
is op de ingang een 1Volt (top-top) SINSQ-funktie aangeboden,
waarvan de hellingen 250nsee duren. Het uitgangssignaal (~0,23V

top-top) is op de ingang van de versterker erna aangeboden.
In tabel B11.2 zijn de uitkomsten van de analyses samengevat.

Tabel B11.2. Het verloop van de de-in- en de-uitgangsspanning en
het verloop van de versterking van de versterker na de
differentiator bij versehillende Vee en T.

Vee (V) I T (0 C) Vuit(V) I Vin(V) I A A

versterker diff,

4,75 -25 1,865 1,205 -4,260 0,235
25 1,857 1,143 -4,226 0,234

100 1,844 1,049 -4,167 0,233
5.00 -25 1,946 1,238 -4,299 0,234

25 1,937 1,177 -4,252 0,234
100 1,925 1,083 -4,193 0,233

5.50 -25 2,106 1,304 -4,333 0,234
25 2,098 1,243 -4,286 0,234

100 2,086 1,150 -4,236 0,233
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De versterking van de versterker verandert over het bereik
maximaal 2,00% t.o.v. de waarde bij Vee = S,OOV en T = 2S·C. De
versterking wordt daarom constant verondersteld.
De de-uitgangsspanning verloopt t. o. v • de uitgangsspanning bij
Vee = S.OOV en T = 2S"C maximaal 0,169V. Uit de simulaties is
gebleken, dat de verandering in de de-instelling geen gevolgen
heeft voor de werking van de versterker.
De verandering in de de-ingangsspanning wordt alleen door de
versterker bepaald, daar de uitgang van de differentiator door de
versterker op een bepaald de-nivo wordt gehouden.
De verandering in de de-uitgangsspanning heeft door de de
seheiding in de blanksehakelaar geen invloed op de gelijkriehter.

B11.3. De dUbbelzijdige gelijkriehter.

Op de ingang van de gelijkriehter is het signaal, dat op de
uitgang van de versterker na de differentiator staat, aangeboden.
Dit is een signaal met een amplitude van O,SV.
In tabel B11.3. zijn de uitkomsten van de Philpae-analyses
samengevat.

Tabel B11.3. Met verloop van de de-in- en de-uitgangsspanning
van de dubbelzijdige gelijkriehter bij versehillende Vee en T.

Vee (V) T( ·C) Vin (V) Vuit(V) A

4,75 -25 2,596 3,144 1,334
25 2,592 3,227 1,314

100 2,587 3,352 1,291
5,00 -25 2,731 3,337 1,338

25 2,727 3,420 1,320
100 2,722 3,545 1,297

5,50 -25 3,002 3,724 1,350
25 2,998 3,807 1,334

100 2,992 3,932 1,313

De versterking van de gelij kriehter verandert over het bereik
maximaal 2,27% t.o.v. de waarde bij Vee = S.OOV en T = 2S"C en
wordt daarom ook constant verondersteld.
De de-uitgangsspanning verloopt t. o. v • de uitgangsspanning bij
Vee = S.OOV en T = 2S"C maximaal 0,S12V. Uit de simulaties is
gebleken, dat de verandering in de de-instelling geen gevolgen
heeft voor de werking van de gelijkriehter. De gelijkriehter
loopt in geen van de gevallen vast.
Daar na de gelijkriehter de elampeondensator komt, heeft de
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verandering in de de-uitgangsspanning geen invloed op de
integrator. De verandering is in het algemeen zo langzaam, dat
deze geheel door de clamp wordt opgevangen.

De verandering in de de-ingangsspanning is t.o.v. de waarde bij
Vee = 5.00V en T = 25·C maximaal 0,275V.

B11.4. De offseteompensatie van de integrator.

Voor de offseteompensatie (figuur 3.3.2 in § 3.3) kan eenvoudig
worden afgeleid, dat geldt:

A(Vref - Vel) =
(Vref - Vel)

Vee * 6Vee

De uitgangsspanning van de integrator verloopt a.g.v. een fout in
de offseteompensatiespanningen in een raster dus

I:.VU =
~(Vref - Vel) * rint

Rint * cint
=

10msee

10K * 15n * 5
(Vref - Vel) A Vee

= 13,3 * (Vref - Vel) * ~Vee

De te eompenseren offsetspanning is maximaal ± 10mV. Daalt de
voedingsspanning van 5. OOV naar 4. 75V, dan verandert de
uitgangsspanning van de integrator a.g.v. de fout in Vref - Vel
maximaal

6Vu,max = ± 13,3 * 10mV * 0,25 = ± 33,3mV.

Bij metingen, waarbij de verandering van de uitgangsspanning van
de integrator als gevolg van een daling van de voedingsspanning
met geen signaal op de ingang is gemeten, is geen groter verloop
van de uitgangsspanning dan de hierboven berekende gevonden.

Voor de in de integrator gebruikte opamp (TL084) geldt, dat de
input offset voltage temperature coefficient (IOVTC) 10~V/GC is.
Bij een temperatuursstijging van 25 naar 100 GC verandert de
spanning tussen V- en V+ maximaal 0, 75mV • Daar de gebruikte
opamps samen in een huisje zitten hebben beide ongeveer dezelfde
IOVTC. De spanningsval over Rint is dus kleiner dan 0,75mV en de
uitgangsspanning verloopt ten gevolge van een temperatuurstijging
van 25 tot 100 GC minder dan

Vrint * rint

Rint * cint
=

0,75mV * 10msee

10K * 15n
= 50mV
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Bijlage 12. Het aantal benodigde stappen in de sp-mode.

Het minimaal aantal stappen, waarin het sensorbereik in de sp
mode moet worden gescand, is te bepalen aan de hand van de
maximaal toegestane onscherptecirkel, de maximale diafragma
opening in de lens (slechtste situatie) en de grootte van het
sensorbereik.
Aan de hand van figuur B12.1 kan worden afgeleid, dat de

focusdiepte = 2e =
2 * 0' * f

o
= 20'F

met: 0'
f
o
F

de pixeldoorsnede
de brandpuntsafstand
de diafragmaopening
het diafragmagetal.

I

~
ee

pi leel
-/,.
.'

.
I

~

diafrog maopening
.'

I
I
I

!4

D

figuur B12.1: Het verband tussen de focusdiepte, de diafragma
opening, de pixelgrootte en de ~~~~~JPr~~~"~~~tyr{~;"q

In bijlage 1 werd reeds vermeld, dat voor de maximaal toegestane
onscherptecirkel de pixelgrootte wordt genomen. Voor een pixel
van de sonysensor, welke in het systeem gebruikt wordt, geldt
H = 17~m en V = 11~m. Zie de specificatie in bij lage 13. Als
diameter van de onscherptecirkel wordt daarom gekozen

0' = J (HZ + VZ)' ~ 20~m

Als grootste diafragmaopening wordt F = 1.8 genomen.
Het sensorbereik is afgeregeld op 1200~m: zie bijlage 5. Oaar een
focusdiepte 2 * 20~m * 1.8 groot is, bestaat het sensorbereik
uit 16.67 focusdiepten. Het bereik wordt daarom opgedeeld in 17
focusdiepten van elk 15 stappen (het bereik bestaat uit 8 bit =
256 posities en dus uit 255 stappen).
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Bijlage 13. De sony sensor.

De in het systeem gebruikte sensor is een Interline Transfer CCD
image sensor van Sony (zie figuur B13.1). oit houdt in, dat de
sensor uit twee in elkaar geweven sensoren bestaat, die elk twee
rasters (40msec) belicht worden en om de beurt worden uitgelezen.
In de ene slag worden de even pixels (deel A) uitgelezen en in de
volgende slag de oneven pixels (deel B).
In figuur B13. 2 is weergegeven hoe de beeldopbouw, het
doorklokken en het uitlezen van de sensor in de tijd geschiedt.

IIiJI :::::~rr11
II I ,I 'I la", I I'
I I I I I I 'NOTE I 0 I : I I : :

ii ~ii'"; 1:'i ~" i
IL~II :i i : l'11

_Honzon~~~~~:,::::,,=-.r-ICC01--==-""1
• •I ;
I I

1

TP' TP2

figuur B13.1: Oe sony Interline Transfer CCO image sensor.

sensorIL deelB
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ndeelA

opbouw2 opbouw1 opbouw 2 sensor-
ndeelA rtl deelA ndeelA rtl- dee! A

in vertikaal in vertikaal
schuifregister schuifregister
klokken klokken

opbouw2 opbouw1 opbouw2 opbouw1

~deelB rTldeelB ndeel8 ffldee'B

in vertikaa! in vertikaal
schuifregister schuifregister
klokken klokken

n 'f! A 'tl' signaal-
J lUi ezen nUl eze~ 8 nUltlezen A nUitlezen 81L~~1~~~~~g

\\
"

fiquur B13.2: Het verloop vande beeldopbouw in de sonysensor.
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Hieronder zijn enkele gegevens van de sensor gegeven.

SONY. ICX018.K
SOLID-STATE IMAGE DEVICE FOR NTSC COLOR TV
SYSTEM

(Unit: mm)

20 pin DIP I
27.0

I 0a- j26 0 I o.a \
~--'~-'----<I

2~2.5 :1 0

----\ ~1:::;:==I"""'!:"'oij!lJe e _In I
E e 51 o·~
1ft!!""" ~T

~ ~ l! ~ I
~ R 0 :

i I '2.54 i 1\ _ _ ~---"IC>=i

i~S4·22.1 i~~.5
3'.4 m... ----J

Package Outline

..l
12 Picture

Elements

C}
20 Picture Elements2 Picture

Elements

Fig. 1 Layout of Optical Black Elements

v

eatures:
-Number of effective picture elements 510 (H) .. 492 (V)
-Number of optical black elements
Horizontal (H) direction 2 picture elements in front

20 picture elements in back
Vertical (V) direction 12 picture elements in front

-High sensitivity
-Low smear
-Anti·blooming
-Low lag, no burning
-Resistance to electro-magnetic field and microphonic

noise
-Precise image geometry
-; characteristic: 1

~escription:

ICX018-K is an interline transfer CCO sOlid-state imaging
device developed for NTSC one-chip color cameras. The
color coding is G·stripe, RIB line sequential system.

vice Organization:
-Interline transfer CCO image sensor
-Unit cell size 17 I,m (H) x 13 /-1m M
-No. of dummy bits 8 bits horizontal, 1 bit vertical (even field only)
-Chip size 10.0 mm (H) x 9.3 mm M
-Thin polysilicon gate MOS diode sensor using the multi-layer interference effect
-On-chip. high-sensitivity output amplifier
-Hybrid filter G stripe, RIB line sequential
-P-sub, P·well structure
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Bijlage 14. Uitdraai van de besturingssoftware.

PROGRAHHA

RO beste sensorpositie in ruwe topdetektie
R1 momentane aensorpositie
R2 beste scherpte tot nu toe
R3 teller
R4 timing en bitcount in zenden en ontvangen
R5 scherpteverschil
R6 stapgrootte in movie mode
chO kanaal voor scherpte meting [1,5 .. 3,5 V]
ch1 kanaal yoor positie meting [1.5 .• 3,5 V]

INITIALISATIE

INITIALISATIE

adres a/d-conv. + write status
adres a/d-conv. + read status
OAC-control chO, An. output en.
OAC-control ch1, An. output en.
start AF-detektie z p2.0
pause video = p2.5
ad-conversie scherpte klaar = p2.1
adres scl = p2.6
adres ada = p2.7

init p2 als input
wacht op startsein
init beste sensorpositie
init momentane aensorpositie
init maximum scherpte
init scherpteverschil
init stapgrootte voor movie mode

10010000b
10010001b
01000000b
01000001b
OaOh
Oa5h
Oa1h
Oa6h
Oa7h

OOOOOh
p2,IOffh
sWdet,begin
rO,lOffh
r1,IOffh
r2,IOffh
r5,I000h
r6,I003h

adconw eQu
adconr eQu
conchO eQu
conch1 eQu
swdet eQu
pdet eQu
valid eQu
scl eQu
sda eQu

org
mov
jb
mov
mov
mov
moy
mov

begin:
instil:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35



SP - MODE
RUWE SENSOR-POSITIONERING
Eerste scan om top sCherptekromme te vinden

lcall

search: mov
lcaH
jb
jnb
jb
lcaH

lcaH
jc
jz

mov
mov

noma)(1: mov
jnz
lcall

lcaH

baspos

r3,11S
stepd
valid, S
valid,S
valid, S
rdsh

shup
noma)(1
noma)(1

a,r1
rO,a
a,r1
search
rdsh

shup

zet sensor op positie behorend bij
v = 1,Sm en f = 36mm
verplaats de sensor 1S stapeenheden
voer de verplaatsing uit
wacht op het begin van een
nieuw kader

bepaal de scherpte (aan het eind
van het nieuwe kader)
test of scherpte beter is
als scherpte gelijk is aan of
slechter dan het minimum dan
moet de positie niet worden
opgeslagen
zet mom. sensorpositie in ACC
Ila mom. sensorpositie op in RO
zet mom. lensorpositie in ACC
als mom. sensorpositie = 0 dan klaar
bepaal Icherpte in O-positie i.v.m.
traagheid van de sony-sensor
test of scherpte beter is

ZET SENSOR IN GEVONDEN BESTE POSITIE

mov

mov

lcaH
jb
mov

waitS: jnb
jb
djnz

a,rO

r3,a

stepi
valid, S
r3,13
valid, S
valid, S
r3,waitS

haal de beste positie uit RD. De sensor
staat in O-positie dus de waarde ge8ft
aan hoeveel stappen de sensor moet
worden verplaatst
voer verplaatsing uit

Wicht tot begin 3e kader i.v.m.
werking sony sensor

begin 3e kader?
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xli

follu: mov
clr
subb
jc

mov
mov
lcall
jb
mov

wait2: jnb
jb
djnz
lcall

clr
add
jc

subb
lcall
jc
jz

lcall
ljmp

zsh1: lcall

mov
ljmp

nomax2: mov
mov
lcall

mov
mov

a,r1
c
a,r6
folld

a,r6
r3,a
stepd
valid,S
r3,13
valid,S
valid,S
r3,wait2
rdsh

c
a,'1
zsh1

a,I1
shup
nomax2
nomax2

shdif
follu
ampup

r2,IOffh
follu
a,r6
r3,a
stepi

r6,13
r5,IO

zet mom.positie = beste pOlitie in ACC
clear carry voor aftrekking
trek te maken stap af van positie
indien carry dan stap niet te maken
omdat sensor te dicht bij rand bereik
voer de stap uit

wacht tot begin 3e kader

begin 3e kader?
bepaal scherpte aan het einde van dit
kader
clear carry voor optelling
tel 1 op bij scherptewaarde
indien carry dan was scherptewaarde FF
dus sensor totaal uit focus
corrigeer optelling
test of scherptewaarde beter is dan vorige
als scherptewaarde slechter dan of gelijk
is aan het minimum, dan moet de stapgrootte
worden geinitialiseerd en de sensor terug
gezet op de vorige positie. de sensor
beweegt dan in de verkeerde richting
update de stapgrootte
sensorverplaatsing in de goede richting
scherptewaarde < drempel (1). Itapgrootte
moet opgehoogd worden om het begin van de
scherpteberg te vinden. De sensor gaat
zijn bereik van de momentane positie
in de richting van toenemende object
afstand scannen.
sensor verplaatst zich in verkeerde
richting dus gemaakte stap corrigeren
voer correctie uit
stap in verkeerde richting gecorrigeerd
initialiseer stapgrootte opnieuw
initialiseer scherpteverschil opnieuw



folld: mov
clr
add
jc

mov
mov
lcall
jb
mov

wait3: jnb
jb
djnz
lcall
clr
add
jc

subb
lcall
jc
jz

lcall
ljmp

zsh2: lcall

mov
ljmp

nomax3: mov
mov
lcall

mov
mov
jb
mov

wait4: jnb
jb
djnz
lcall

mov
ljmp

a,rl
c
a,r6
follu

a,r6
r3,a
stepi
valid,S
r3,13
valid,S
valid, S
r3,wait3
rdsh
c
a,ll
%lh2

a,ll
shup
nomax3
nomax3

shdif
folld
ampup

r2,IOffh
folld
a,r6
r3,a
stepd

r6,'3
r5,IO
valid.S
r3,'3
valid,S
valid, S
r3,wait4
rdsh

r2,a
follu

xlii

zet mom. positie in ACC
clear carry voor aftrekking
tel stapgrootte bij positie op
indien carry dan stap niet mogelijk
omdat sensor te dicht bij uiterste
positie staat
voer stap uit

wacht tot begin 3e kader

begin 3e kader?
bepaal scherptewaarde op deze positie
clear carry voor optelling
tel 1 op bij scherptewaarde
indien carry dan was scherptewaarde FF
dus sensor totaal uit focus
corrigeer optelling
test of scherptewaarde beter is
als scherptewaarde slechter dan of gelijk
is Ian het minimum, dan moet de stap
grootte worden geinitialiseerd en de
sensor teruggezet op de vorige positie.
de sensor beweegt dan in de verkeerde
richting
update de stapgrootte
sensor beweegt in goede richting
scherptewaarde < drempel (1). stapgrootte
moet opgehoogd worden om het begin van de
scherpteberg te vinden. De sensor gaat
zijn bereik van de momentane positie
in de richting van afnemende object
afstand scannen.
sensor verplaatst zich in verkeerde
richting dus corrigeer gemaakte stap
voer correctie uit
stap in verkeerde richting gecorrigeerd
initialiseer stapgrootte opnieuw
initialiseer scherpteverschil opnieuw

wacht tot begin 3e kader

begin 3e kader?
in beide richtingen slechtere scherpte
waarde dus wordt scherptewaarde op midden
positie (= top) opnieuw bepaald en
opgeslagen als beste scherptewaarde
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READ AID-CONVERTER SUBROUTINE
Het resulta.t v.n de conversie wordt in ACC teruggegeven.

rd.dc: lcall start st.rt-conditie iic
mov a,'adconr zet adres om van ADC te lezen in ACC
lcall trxbyt stuur adres naar ADC
lcall recbyt dummy read (zie specificatie PCF8591)
lcall ack .cknowledge dummy re.d
mov r4,'60 wacht conversietijd
djnz r4.S
lc.ll recbyt lees geconverteerde wa.rde
lcall noack ma.k ontyanger (ADC) klaar voor stop iic
lcall stop zend stop-conditie
ret

READ POSITIE ROUTINE
De positie wordt in ACC en RO teruggegeven.

rdpos: lcall st.rt start-conditie iic
mov ••••dconw zet .dres om naar ADC te schrijven in ACC
lC'll trxbyt stuur adres n.ar ADC
moy '.'conch' zet k.naalnummer v.n ADC in ACC
lcall trxbyt stuur k.n•• lnummer n•• r ADC
lcall stop stop-conditie iic
lc.ll rdadc lees geconverteerde positie van AOC
mov rO,a sla positie op in RO
ret

PUSH POSITIE ROUTINE
De positie wa.rop de sensor moet worden gezet. moet in
R1 zijn opgeslagen

puspos: lcall start
moy a.'adconw
lcall tn<byt
moy a.'conch'
lcall trxbyt
mov a.r'
lcall trxbyt
lcall stop
ret

start-conditie iic
l.ad .dres om naar ADC te schrijven
zend adres over
la.d kanaalnummer .d-converter
.ctiveer k.naal 1
zet positie in ACC
zend positie naar ADC
stop-conditie iic

DECREMENT STAP ROUTINE
Het aantal stappen waarmee de senlorpositie moet afnemen
moet in RJ zijn opgeslagen

stepd: dec
lcall
djnz
ret

r1
PUIPOS
rJ.stepd

decrement sensorpositie met een stap
zet sensor in nieuwe positie
a.ntal nog te nemen st.ppen (in RJ) al 01
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INCREMENT STAP ROUTINE
Het aantal Itappen waarmee de sensorpositie moet toenemen
moet in RJ zijn opgeslagen

Itepi: inc r1 increment sensorpositie met een stap
lcall puspos zet sensor in nieuwe pOlitie
djnz rJ.stepi aantal nog te nemen stappen (in R3) al 01
ret

PUSH BASIS-POSITIE SUBROUTINE
Zet de sensor in de positie.behorend bij v = 1.5m
bij f circa J6mm.

LEES SCHERPTE ROUTINE
Scherptewaarde wordt in ACC teruggegeven

rdsh: lcal!
mov
lcall
mov'
lcal!
lcal!
jnb
lcal!
Ijmp

start
a.ladconw
trxbyt
a.lconchO
trxbyt
stop
valid.S
rdadc
begin

start-conditie iic
laad adrel om naar ADC te Ichrijven
zend adres naar ADC
laad kanaalnummer ADC
activeer kanaal 0
Itop-conditie iic
wacht tot einde van het kader
lees Icherptewaarde

UPDATE SCHERPTEWAARDE ROUTINE
De accumulator moet de scherptewaarde welke met de
belte scherptewaarde tot nu toe moet worden vergeleken
bevatten. Het verschil wordt in regilter B teruggegeven.
De beste scherptewaarde van de twee wordt in R2
teruggegeven.

shup: mov
mov
clr
lubb

jc

mov
mov

ret
noexc: mov

ret

b.a
a,r2
c
a,b

noe)(c

r2,b
b.a

b,IO

sla huidige scherptewaarde op in B
zet beste Icherptewaarde tot nu toe in ACC
clear carry voor aftrekking
bereken beste scherptewaarde minus
huidige Icherptewaarde
bij carry is huidige scherptewaarde
niet beter
huidige scherptewaarde lin B) beter
Ila ICherptewaardeverschil lin ACC) op
in 8

Icherptewaarde niet beter dus verschil
nul linitialiseren)
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AMPLITUDE (STAPGROOTTEI CORRECTIE ROUTINE
8 moet het huidige scherptewaardeverschil bevatten. R5
moet het vorige scherptewaardeverschil bevatten. De huidige
amplitude moet in R6 staan. De nieuwe amplitude wordt in R6
teruggegeven, de nieuwe verschilwaarde (de huidigel in R5.

shdif: clr
mov
subb
mov

jc

ampup: mov
clr
add
mov
clr
lubb
jnc
mov
ret

maxamp: mov

ret
less: mov

clr
subb
jc
mov
clr
subb
jc
ret

minamp: mov

ret

c
a,b
a,r5
r5,b

less

a,r6
c
a,I2
b,a
c
a,I15
malCamp
r6,b

r6,115

a,r6
c
a,I4
minamp
r6,a
c
a,I4
minamp

r6,13

clear carry voor aftrekking
laad scherptewaardeverschil in ACC
vergelijk sCherptewaardeverschil met vorige
Ila nieuwe scherptewaardeverschil (staat in
01 op in R5
als carry dan verschil kleiner dan vorige
dus stapgrootte verkleinen
laad amplitude in ACC
clear carry voor optelling
hoog amplitude (stapgroottel met 2 op
Ila nieuwe amplitude in 0 op
clear carry voor aftrekking
test of amplitude> 15
geen carry dan amplitude> 15
Ila nieuwe amplitude «151 op in R6

amplitude> 15 dus gelijkstellen aan
bovengrens (151

laad amplitude in ACC
clear carry voor aftrekking
verklein amplitude met 4
carry dan amplitude < 0
sla nieuwe amplitude op in R6
clear carry voor aftrekking
test of amplitude> 3
als carry dan amplitude < 3 of gelijk 3

amplitude kleiner of gelijk 3 dus aan
benedengrens (=31 gelijkstellen
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Bijlage 15. Diafragrnaspanning als funktie van de
verlichtingssterkte.

Om te zorgen, dat het diafragma helemaal open staat en de agc
regeling net in werking treedt, is het verband tussen de
diafragmaspanning en de lichtsterkte op de scene gemeten. Het
resultaat is in figuur B15.1 gegeven.
Boven 600lm/m2 wordt het diafragma geregeld. Beneden 600lm/m2

staat het diafragma helemaal open en treedt de agc-regeling in
werking. Beneden 100lm/m2 loopt de agc-regeling vast en zakt het
videosignaal in elkaar.
De metingen zijn verricht bij een diafragmaspanning tussen 5,6 en
5,9V. Dit komt overeen met ongeveer 550lm/m2 op de scene.

7.6,---------- ---,

r 74

o 7.2

~ 7
"Tl::0 6.8

l> 6.6
G>
3: 6-4

l>Vl 6.2

~ 6

Z 5.8

Z 56

ZG> 5.4

:2 52

5

o 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4

LlC HTSTERKTEr LUX) •
(* 1000)

figuur B15.1: De diafragmaspanning als funktie van de
verlichtingssterkte op de scene.

De scene is gemeten op een grijze achtergrond, waarvan de
reflektie bij benadering 18% is.
N.B. Normaal is het diafragma uitgeregeld bij 80 a 100 lux.
Daar hier echter op een grijze achtergrond is gemeten, ligt de
waarde waarbij het diafragma is uitgeregeld, hoger.
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Bijlage 1G. De calibratie van het systeem.

In bijlage 9 is uitgelegd hoe de regellus moet worden
gecalibreerd. Hoe het sensorbereik wordt afgeleid en hoe het
samenhangt met het bereik van de voorwerpsafstand en de
brandpuntsafstand, is echter nog niet uitgelegd.
De zoomlens wordt benaderd door de lens te vervangen door een
vaste symmetrische lens. Zie figuur B1G.l •

.. _-------------

~=.!.+.l
f v b

figuur BlG.1: Een vaste symmetrische lens.

Voor de sensor positie geldt:

x = a + b b[v = k]

met: x
a

b
b[v=k]

de sensorpositie,
de sensorpositie in het midden van het

bereiki dus de mechanische offset,
de beeldpuntsafstand en

de beeldpuntsafstand bij die voorwerps
afstand, waarbij de sensor in het
midden van zijn bereik staat.

Met de lensformule voIgt dan, dat

v * f k * f
x = a +

v - f k - f

v * f * (k - f) - k * f * (v - f)
= a + (A)

(v - f) * (k - f)

f2 * (k - v)
~ a + (f « v en f « k)

v * k

Uit deze formule blijkt, dat bij het zoomen het focusvlak
verloopt en er dus met de sensor gecorrigeerd moet worden.

De totale slag, die de sensor bij een bepaalde brandpuntsafstand
moet maken, hangt af van de minimaal optredende voorwerpsafstand
en is als voIgt uit (A) te berekenen.
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Aangenomen wordt, dat de minimale voorwerpsafstand 1,5m is.

v = 1,5m

v = 00

(k - 1,5) * f2
xl = a +

(1,5 - f) (k - f)

f2
x2 = a -

k - f

Het bereik is dus

xl - x2 = -------
1,5 - f

(B)

Als bereik wordt xl - x2 = 1200~m genomen, zodat de brandpunts
afstand maximaal 41,8mm kan zijn.

Daar de verplaatsing van de sensor vanuit rusttoestand (k) naar
l,5m en naar oneindig even groot moet zijn, geldt:

(k - 1,5) * f2
=

k - f (1,5 - f) (k - f)

Ofwel k = 3 - f ~ 3m

Wordt als maximale brandpuntsafstand f = 36mm genomen, terwijl
het sensorbereik en de rusttoestand (k = 3m) gelijkblijven, dan
is theoretisch de minimale voorwerpsafstand l,3m.

Wordt de benadering van formule (A) omgezet naar een formule, die
de positiecode in de ~p (0 tot en met 255) geeft, dan geldt:

3 - v
x = C1 + C2 * f2 *

3v

Bij v = 3m is x = C1 = 127. Bij v =
f = 41,8mm. C2 is dus 219775.

x = 127 + 219775 * f2 *

is x = 0 als

3 - v

3v

Aan de hand van deze formule kan de calibratie getest worden.
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Theoretisch geldt bij een verandering in de voorwerpsafstand van
v1 naar Iv2

[ 3 - v1 3 - v2 ]xl - x2 = 219775 * f2 *
3 * v1 3 * v2

v2 - v1
= 219775 * f2 * (C)

v2 * v1

In de software heeft de snelste opbouw van de stapgrootte het
verloop 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15, 15 etcetera.
Het verloop van de maximale sensorverplaatsing is dus: in een
verplaatsing 3 sensorstappen, in 2 verplaatsingen 3 + 5 = 8
sensorstappen, in drie verplaatsingen 3 + 5 + 7 = 15
sensorstappen etcetera.
Met behulp van (C) en het verloop van de maximale sensorverplaat
sing kan berekend worden hoeveel sensorverplaatsingen er na een
verandering in de voorwerpsafstand theoretisch minimaal nodig
zijn.
Stel, dat een voorwerp van v1 = 1,5m naar v2 = 3m wordt
verplaatst. Als f = 36mm, dan is xl - x2 = 95. Om scherp te
stellen zij n dus minimaal 9 sensorverplaatsingen nodig. In 9
sensorverplaatsingen kan de sensor namelijk maximaal 3 + 5 + 7 +
9 + 11 + 13 + 15 + 15 + 15 = 93 sensorstappen worden verplaatst.

Bij een verandering van de brandpuntsafstand van f1 naar f2 geldt

xl - x2 = 219775 *
3 - v

3 * v
* [ (f1)2 - (f2)2] (D)

Met behulp van (D) en het verloop van de maximale sensorver
plaatsing kan berekend worden hoeveel sensorverplaatsingen er na
een verandering in de brandpuntsafstand theoretisch minimaal
nodig zijn.
Stel, dat de brandpuntsafstand van f1 = 36mm naar f2 = 25mm
verandert. Als v = 1. 5m, dan is xl - x2 = 49. om scherp te
stellen zijn dus minimaal 6 sensorverplaatsingen nodig. In 6
sensorverplaatsingen kan de sensor namelijk maximaal 3 + 5 + 7 +
9 + 11 + 13 = 48 sensorstappen worden verplaatst.
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