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1. INLEmING

Bij verschillende industriele lijm- en kitprocessen is snel naadvolgen erg

belangrijk. Dit gebeurt hoofdzakelijk met de hand en met behulp van robots

die een voorgeprogramrneerde baan volgen. De spuitmond van de robot wordt

hierbij naar het begin van de naad gevoerd en daarna zal de robot zijn

voorgeprogrammeerde baan gaan volgen. Nadeel van dit systeem is dat het

begin van de naad op een vooraf bekende plaats moet zijn. Bovendien moet de

positionering van het werkstuk zeer nauwkeurig gebeuren.

Bij de vakgroep Meten en Regelen van de Technische Universiteit Eindhoven

wordt in sarnenwerking met de Stichting Technische Wetenschappen (STW) en

Volvo Car B.V. onderzoek verricht op het gebied van snel naadzoeken en

naadvolgen. Dit onderzoek heeft als doel een systeem te ontwikkelen dat

autornatisch het begin van de naad zoekt en autornatisch de naad voIgt.

Bij dit naadzoek- en naadvolg-systeem wordt gebruik gernaakt van een door een

camera opgenomen scene waarop verticale lichtstrepen zijn geprojecteerd. In

dit camerabeeld zit uiteraard ruis. Om de lichtstrepen real-time te kunnen

detecteren en om de ruis uit het beeld te filteren moet een stuk hardware

ontwikkeld worden. Op basis van een analoog filter en een detectie

schakeling kan deze hardware gerealiseerd worden. In dit verslag wordt de

ontwikkeling en implernentatie in hardware van een Difference Of Gaussian

filter behandeld. Tevens wordt de ontwikkeling en implementatie in hardware

van de streepdetectie behandeld.
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2. THEORETISCHE ANALYSE

2.1 Globale beachrijving van het naadzoek-ayateem.

De industriele lijm- en kitprocessen waarbij naden gelijmd of dichtgekit

moeten worden gebeuren nog vaak met de hand. Dit doet men omdat de

werkstukken, bijvoorbeeld een autocarrosserie of een autodeur, vaak

moeilijk exact te positioneren zijn. Een werkstuk kan bijvoorbeeld aan een

lopende band hangen die continu beweegt, waardoor het werkstuk niet stil

hangt. Doordat het werkstuk moeilijk te positioneren is zijn ook de

coordinaten van het begin van de naad niet exact te bepalen en is dus

automatisch lijmen of kitten met behulp van een robot die een voor

geprogrammeerde baan voIgt in dit geval ook niet mogelijk. Automatisch

lijmen en kitten met behulp van een robot die een voorgeprogrammeerde baan

voIgt wordt weI uitgevoerd op werkstukken die in een mal geklemd worden.

Hierdoor zijn de coordinaten van het begin van de naad weI exact bekend.

Om het proces flexibeler te maken en om het handmatige proces te vervangen

door een automatisch proces is gezocht naar een methode om het zoeken van

het begin van de naad en het volgen van de naad automatisch te laten

verlopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een robot een baan te laten

volgen die ongeveer de positie van de naad aangeeft. Deze baan kan dan

voorgeprogrammeerd worden en met behulp van een sensorsysteem kan de

afwijking van de gemeten naad tot de geprogrammeerde naad berekend worden.

Zo kunnen dus koerscorrecties worden uitgevoerd. Op deze manier wordt de

positionering van het werkstuk minder kritisch.

Er zal dus een systeem ontwikkeld moeten worden waarmee het begin van de

naad bepaald kan worden en waarmee data gegenereerd kan worden om de naad

te kunnen volgen. Het systeem moet aan de volgende eisen voldoen:

- Het real-time zoeken van het begin van de naad.

- Het systeem moet ook naden kunnen vinden waarvan de coordinaten van het

begin niet nauwkeurig bekend zijn.

- Het real-time volgen van de naad.

Er wordt hierbij gestreefd naar een real-time naadvolgsnelheid van

0.5 m/s. Voor het naadzoek-systeem is inmiddels door R. Schellekens [1.J een
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algorithrne in software geimplernenteerd. Dit systeem is echter voor onze

eisen te traag. Daarom wordt onderzoek gedaan naar een hardware

implementatie van het naadzoek- en naadvolg-systeem.

2.1.1 Het totale systeern.

om een volledig naadzoek- en naadvolg-systeern te kunnen realiseren is een

systeem ontworpen zoals dat staat weergegeven in het blokschema van figuur 1

IsecoIr---1
-----+.I__s_~_r_e_~_~_e_r 2__--+ ,--_f_D_iOG_l_t_~_r_---l 3

~I detectie

I
4

patroon-
S

data-
6

) herkenning !electie -

host- ~ regelaars
9 Iservo'. ~ 10

l'ortaal
~ computer ~ ~~ ---+ robot -

figuur 1. Blokschema van het volledige systeern.

Dit volledige systeem bestaat uit een aantal blokken die in deze paragraaf

kort beschreven zullen worden.

Met behulp van een camera wordt een beeld van de gewenste sc~ne met daarin

de te volgen naad opgenomen. Op de sc~ne wordt met een projector een patroon

van lichtstrepen geprojecteerd. De camera geeft een monochroom videosignaal

(1). Dit signaal wordt met behulp van een sync-scheider ontdaan van de

synchronisatiepulsen. Hierna gaat het videosignaal zonder sync (2) naar het
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DOG-filter (Difference Of Gaussian). Dit levert een videosignaal met

geprononceerde strepen (3). Het detectieblok levert een binair video

signaal (4) waarin de achtergrond zwart of binair "nul" is en de strepen wit

of binair Ween" zijn. Het patroonherkenningsblok herkent de strepen en

zoekt in deze strepen de mogelijke posities van de naad. Dit blok produceert

dan ook de mogelijke coordinaten van de naad (5). Het dataselectieblok

selecteert uit al deze coordinaten de juiste punten van de naad en stuurt

deze coordinaten (6) naar een host-computer. Deze host-computer zorgt voor

het downloaden van de naadpunten naar de regelaars (7) en ontvangt tevens

terugmelding van onder andere positie en snelheid (8) van de robot. De

regelaars sturen met behulp van stuursignalen (9) servoversterkers aan, die

op hun beurt signalen (10) leveren ter bekrachtiging van de robotmotoren.

Via opnemers vindt er nu een snelheidsterugkoppeling (11) naar de servo

versterkers en een positieterugkoppeling (12) naar de regelaars plaats.

Als robot wordt een zogenaamde portaalrobot gebruikt. Dit is een

carthesische robot die in X-, y- en z-richting kan bewegen. Onderaan de

z-arm wordt de camera en de projector bevestigd. Tevens wordt onder aan de

z-arm de spuitmond van de lijm- of kitrobot bevestigd. De camera-projector

combinatie wordt in de bewegingsrichting voor de spuitmond bevestigd.

2.1.2 Het sensorsysteem.

Bij het zoeken naar het begin van een naad en bij het volgen van een naad

wordt gebruik gemaakt van een (camera-) sensorsysteem. Met deze (camera-)

sensor wordt een beeld van de naad en zijn omgeving opgenomen. Vervolgens

worden uit dit beeld de coordinaten van het begin van de naad en de

coordinaten van het verloop van de naad berekend.

Om de naad eenvoudig te kunnen opsporen wordt gebruik gemaakt van de

3-dimensionale vorm van de naad. De 3-dimensionale gegevens van de naad

kunnen uit de opgenomen scene worden teruggewonnen door gebruik te maken van

gestructureerd licht. Hierbij wordt de scene belicht met een bepaald

patroon. Uit het met de camera opgenomen beeld kan dan de 3-dimensionale

informatie worden berekend. Het gestructureerd licht bestaat uit een

evenwijdig streepjespatroon dat onder een bepaalde hoek op de scene wordt
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geprojecteerd. De streepjes worden zodanig op de scene geprojecteerd dat in

het beeld dat de camera opneemt een patroon met evenwijdige verticale

strepen ontstaat. De opstelling van de camera en de lichtbron is in figuur 2

weergegeven.

j:'rojector

---.>;.) bewegi ngsrichting
comer. ~ .

i __\~.
~r.\ jl.'/, /\ \ .,

sc~ne

figuur 2. Opstelling van camera en lichtbron.

Het projecteren van de strepen op het werkstuk gebeurt met behulp van een

projector die door middel van enige lenzen en een raster lichtstrepen op

het werkstuk projecteert. Er wordt nu dus gewerkt met zichtbaar licht. Dit

heeft echter als nadeel dat, indien het omgevingslicht te sterk wordt, de

strepen niet meer herkenbaar zullen zijn. Een manier om geen last te hebben

van dit verschijnsel is door gebruik te maken van een systeem dat werkt met

gepulseerd infrarood licht en een infrarood filter. Orndat het omgevings

licht, en dat is in een produktieomgeving vaak TL-licht, zeer weinig

infrarood licht bevat hebben we bij dit systeem geen last van boven genoemd

nadeel. De frequentie van het gepulseerde licht wordt dan gelijk gekozen aan

de klokfrequentie van de camera zodat op deze manier uitsmeereffecten

voorkomen worden

Met behulp van het gestructureerd licht kunnen naden met diverse

3-dimensionale vormen gedetecteerd worden. Mogelijke naad-vormen zijn

overlap-naden, V-naden en kelk-naden (zie figuur 3.). Al deze naden geven,

als zij opgenomen worden met een camera een verschillende vervorming van de

oorspronkelijk rechte strepen. Er kan nu naar een vooraf bekende vorm van de

naad, en dus naar een bekend patroon gezocht worden om het verloop van de

naad in de scene vast te leggen. Als we een werkstuk bekijken, in ons geval

een autodeur, dan blijken daar vrijwel aIleen overlap-naden in voor te
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komen. Het hele systeem zal daarom voornamelijk gebruikt worden voor het

zoeken en volgen van deze overlap-naden.

3-dirnensionaal

beeld van de naad

opgenomen

beeld

soort naad

overlap-naad

V-naad

kelk-naad

figuur 3. Mogelijke naadvormen en streeppatronen.

Er zitten natuurlijk beperkingen aan deze manier van opsporen van naden. Als

eerste kan men opmerken dat in de omgeving van de naad geen andere

structuren voor mogen komen met dezelfde 3-dimensionale structuur. Bovendien

moet vooraf bekend zijn naar welke soort naden gezocht gaat worden.

2.1.3 Het binair maken van het beeld.

Het beeld dat met de camera van de 8c~ne wordt opgenomen bevat zeer veel

informatie. Het bestaat uit 604 * 512 pixels die elk een acht bits

grijswaarde hebben. Voor het naadzoek- en naadvolg-probleem zijn echter

alleen de posities van de lichtstrepen in het beeld van belang. Daarom moet

van het beeld met 256 grijswaarden eerst een binair beeld gemaakt worden. De

plaatsen waar de lichtstrepen zich bevinden moeten wit worden en de

achtergrond van het beeld moet zwart worden. Op deze manier is een enorme

data reductie mogelijk (van ± 2.5 Mbit naar ± 300 kbit.). zo kan het verloop

van de lichtstrepen dus vastgelegd worden in zo weinig mogelijk data,
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waardoor de rest van het naadzoekproces sneller kan verlopen.

Tevens zullen strepen van een bepaalde breedte gedetecteerd moeten worden

omdat dit de lichtstrepen zijn die op de sc~ne geprojecteerd worden. Bredere

of dunnere strepen kunnen veroorzaakt worden door toevallige reflecties van

het omgevingslicht. Deze brede en dunne strepen zullen dus niet herkend

mogen worden als geprojecteerde lichtstrepen.

Als laatste zal het beeld ook ruis bevatten. Deze ruis kan witte ruis zijn

maar ook ruis die veroorzaakt wordt door oneffenheden in het werkstuk. Deze

oneffenheden kunnen kleine reflecties opleveren die als witte puntjes in het

beeld zichtbaar zullen zijn.

Een zeer goede manier om strepen van een bepaalde breedte te detecteren is

door gebruik te maken van een zogenaamd DOG-filter, een Difference Of

Gaussian filter. Door na dit DOG-filter een drempel toe te passen blijkt het

ook heel goed mogelijk te zijn bredere en dunnere strepen weg te filteren en

het beeld binair te maken. Tevens is het met dit filter heel goed mogelijk

ruis uit een beeld te filteren. Dit DOG-filter kan dus dienen als een

pre-processor die op het beeld een voorbewerking uitvoert, waarna het verder

verwerkt kan worden. In de volgende paragrafen zal de theorie en de

implementatie van dit DOG-filter verder toegelicht worden.

2.2 Theoretische analyse van het DOG-filter.

Indien we ruis uit een tv-beeld willen filteren zijn in de visionwereld

verschillende methoden bekend [2.]. Men kanonder andere gebruik maken van

low-pass filtering of median filtering. Indien we de strepen in een tv-beeld

willen detecteren moeten we in feite de randen van de lichtstreep

detecteren [2.]. Dit zijn dus de zwart-wit en wit-zwart overgangen. Hierbij

kan men gebruik maken van high-pass filtering of een gradient-operator.

Uit de methoden die voor het filteren van ruis en het detecteren van strepen

gebruikt kunnen worden blijkt dat beide operaties strijdig kunnen zijn. Men

zou nu de ruisfiltering en het detecteren van strepen na elkaar kunnen

uitvoeren. Hier is echter extra rekentijd voor nodig en bovendien bestaat
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het gevaar dat data verloren gaat. Uit onderzoek van Marr en Hildreth [3.] is

gebleken dat een filter, dat geconstrueerd is door de tweede afgeleide van

een gauss-functie te nemen, zeer geschikt is voor het verscherpen van strepen

van een bepaalde breedte, zodat deze strepen makkelijk gedetecteerd kunnen

worden. Bovendien blijkt het filter zeer goede ruisfilterende eigenschappen

te hebben.

2.2.1 Het gaussisch filter.

Bij het bewerken van een TV-beeld werken we in feite in het spatiele domein.

Dat wil zeggen dat we het beeld in de x- en in de y-richting beschouwen. We

zullen ons hier beperken tot de spatiele x-richting. Dit komt overeen met de

horizontale richting. Een gauss-functie in het 1-dimensionale spatiele domein

ziet er als voIgt uit:

g(x) _1 exp [ _x
2

]

~ 2 (1'2
." 21t (1'

2
Hierin is (1' de variantie. De eerst afgeleide van deze gauss-functie wordt:

dg(x)
1 exp [ 2

2

] [ -2x ]g' (x) c=
-x

*
dx ;-;;; 2 2 (1'

2
(1'

(1'

exp[
2

]-x -x

;-;;; 2 (1'
2

3
(1'

De tweede afgeleide van de gauss-functie is:

2

exp [ ] exp[ ] [ ]
d g(x)

-1 2 2
-2xg' '(x) c=

-x -x -x
*+

dx
2

;-;;; (1'3 2
2 ;-;;; 2 (1'

2 2 (1'2(1' 3
(1'

1 exp[
2

] [;: ,]-x
* (1)

;-;;; (1'3
2 (1'2

Indien we vergelijking (1) in een grafiek uitzetten krijgen we de grafiek

zoals die in figuur 4 is weergegeven.
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g" (x)

i

figuur 4. De tweede afgeleide van een gauaa-functie.

De functie g" (x) heeft zulke goede atreepdetecterende en ruiafilterende

eigenachappen omdat het gerniddelde oppervlak onder de g" (x) functie nul ia

en omdat g" (x) ayrnrnetriach ia rond de verticale aa. Het feit dat het

gemiddelde van g" (x) nul ia valt ala voIgt aan te tonen:

Opp (g' , (x) )

CD CD

Jgil (x) dx "" g' (x)

-CD -CD

-x exp [ _x
2

]
2 11'2

CD

-CD

"" 0

Hierdoor hebben arnalle ingangspulsen een reaponaie met een kleine amplitude

en bredere ingangspulsen hebben een reaponaie met een grotere amplitude. Als

we het TV-beeld in horizontale richting, dat wil zeggen lijn voor lijn, met

de functie g" (x) filteren dan convolueren we het ingangaaignaal, de lijn

uit het TV-beeld, met de functie g" (x). AIle ruis die kleiner is dan de

afstand tussen de twee nuldoorgangen van g" (x) zal een zeer zwakke

responsie geven. Dit wordt veroorzaakt doordat het gerniddelde oppervlak

onder g" (x) nul is. Hierdoor wordt de bijdrage van een enkel ruiapixel aan

de totale responsie uitgerniddeld over de apatiele x-richting. De atrepen die

een breedte hebben die gelijk ia aan de afstand tusaen de twee nulpunten van

g" (x) worden maxirnaal veraterkt omdat deze atrepen een maxirnale reaponaie

geven en niet uitgerniddeld worden. We kunnen dua atellen dat g" (x) een

pulsbreedte diacrirninator ia die amalle pulaen, bijvoorbeeld ruia pixels,

verzwakt en pulsen met de juiste breedte, zoala de lichtstrepen maxirnaal

versterkt. In paragraaf 2.2.3 zal deze pulabreedte discrirninatie eigenschap

verder toegelicht worden.
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2.2.2 Het DOG-filter.

Een nadeel van de tweede afgeleide van de gauss-functie is dat deze zeer

moeilijk te implementeren is. De tweede afgeleide van de gauss-functie is

echter zeer goed te benaderen door het aftrekken van twee gauss-functies met

een verschillende breedte. De beste benadering ontstaat wanneer we een

gauss-functie met ~ - 1 6 van een gauss-functie met ~l - 1.0 aftrekken [3.)2 •

[4.]. In figuur 5 staat deze benadering uitgetekend.

q(x)

--+ x

DOG (x)

T

--+ x

figuur 5. De aftrekking van twee gauss-functies.

Het filter dat dan onstaat is een benadering voor g" (x) en wordt een

DOG-filter of £ifference £f ~aussian filter genoemd. De afzonderlijke gauss

functies blijken vrij eenvoudig implementeerbaar te zijn. Zoals in deze en

volgende paragrafen zal blijken zijn de gauss-functies ook in hardware goed

te implementeren.

Tot nu toe hebben we het TV-beeld in het spatiele domein beschouwd. We

kunnen het TV-beeld echter ook opgebouwd denken uit lijnen die na elkaar en

van boven naar beneden op het scherm geschreven worden en dus ook na elkaar

uit de camera komen. Het signaal dat uit de camera komt, het videosignaal,

kunnen we dus in het tijddomein bekijken. Daardoor kunnen ook de twee gauss-
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functies van het DOG-filter in het tijddomein bekeken worden. De algemene

uitdrukking voor een gauss-functie in het tijddomein is:

g(t) -
1

(2 )

2
waarin ~ weer de variantie voorstelt

Als we dit DOG-filter in hardware willen implernenteren kunnen we dit op twee

rnanieren doen. Er kan een digitale hardware implementatie gerealiseerd

worden [4.]. Dit geeft echter een zeer grote hoeveelheid hardware en is dus

vrij kostbaar. Een andere mogelijkheid is om het DOG-filter in ana loge

hardware te irnplementeren. Voor deze laatste methode is hier gekozen omdat

dit zoals zal blijken een relatief goedkope en eenvoudige oplossing is.

De beide gauss-functies van het DOG-filter in het tijddomein zoals die

gegeven zijn in vergelijking (2) met ~ = 1.0 en ~ .. 1.6 kunnen we
1 2

beschouwen als impulsresponsies van twee analoge filters. De twee gauss-

functies met ~ .. 1.0 en ~ = 1.6 kunnen dus ge~plementeerdworden in twee
1 2

ana loge filters met beide een gaussische impulsresponsie. Om een filter te

dimensioneren kan het beste gebruik gernaakt worden van de overdrachtsfunctie

van het analoge filter in het frequentiedomein. We zullen daarbij eerst de

gauss-functie naar het frequentiedomein moeten transformeren. We hebben

hiervoor de algemene laplace-transformatie van een e-rnacht nodig:

1
T

x(t) X(s)

Hierin is s .. « + jw de cornplexe frequentie, w .. 2nf en T is een constante.

De functie

x(t) .. 1
T

wordt met T - ~~ gelijk aan de functie van de gauss-functie in het tijd

domein (vergelijking (2». Door in de functie
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XIs) - eXP[+[-TJ']
nu T - ~~ in te vullen kunnen we de qauss-functie uit het tijddomein

transformeren naar het frequentiedomein. Deze wordt dan:

(

22
G (s) - exp s 2~ ) (3)

Definieren we nu H(s) als de overdrachtsfunctie van het te realiseren filter

dan kunnen we schrijven:

1
N (s)

(4)

waarin N(s) het noemerpolynoom van IH(s) 1
2 is en H*(S) de complex

geconjugeerde van H(s) is. We bepalen nu niet H(s) direkt uit G(s) maar doen

dit via de omweg

omdat dit veel rekenwerk bespaart. Uit vergelijking (3) volgt:

om nu in vergelijking (4) het polynoom N(s) te kunnen berekenen kunnen we

dit polynoom gelijk stellen aan:

N(s) -

Deze e-macht is natuurlijk niet praktisch realiseerbaar en we zullen hem

daarom moeten benaderen. Dit kan met behulp van een taylorreeks. Voor een

e-macht komt deze er als volgt uit te zien [5.]:

Hiermee kunnen we dus N(s) benaderen:



N (s) ""
1

CD

"" exp (_S20'2) - L
ncO
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Deze taylorreeks kunnen we natuurlijk niet oneindig veel termen laten

bevatten. Dit is ook niet nodig omdat hogere orde termen steeds minder tot

het resultaat bijdragen. Indien we een filter van de orde N willen

realiseren kunnen we voor de taylorreeks volstaan met N+1 termen. We

krijgen dan:

N

N (s) "" L
n=O

uit vergelijking (4) blijkt dat de nulpunten van het noemer polynoom N(s) de

polen van IH(S) 1
2

zijn. Berekenen we deze polen uit de nulpunten van N(s)

dan krijgen we, als we bijvoorbeeld een achtste orde filter willen

realiseren, acht geconjugeerd complexe polen van de volgende vorrn:

-a ± b . a ± b .
1 1J 1 1J

-a ± b . a ± b .
2 2 J 2 2 J

-a ± b . a
3

± b .
3 3 J 3 J

-a ± b . a ± b .
4 4 J 4 4 J

Van deze polen horen er volgens vergelijking ( 4 ) vier bij H(s) en vier bij
*H (s). Als bijvoorbeeld -a ± b j bij H(s) hoort, dan hoort a ± b j bij

1 1 1 1
*H (s). Aangezien we H(s) als de te realiseren overdrachtsfunctie hebben

gedefinieerd zullen we voor H(s) de stabiele polen -a ± b.j moeten kiezen.
i J.

Voor de totale overdrachtsfunctie van het filter geldt nu

H
t

(s) "" H
1

(s) H
2

(s) H
3

(s) H
4

(s)

Hierin zijn H (s), H (s), H (s) en H (s) in dit geval de overdrachtsfuncties
123 4

van tweede orde filters waarvan -a ± b j, -a ± b j, -a ± b j en -a ± b j
1 1 2 2 3 3 4 4

de respectieve complex geconjugeerde polen van de karakteristieke

vergelijkingen van deze tweede orde filters zijn.

Op deze wijze is dus een analoog filter te realiseren dat een gaussische

irnpulsresponsie heeft. We kunnen nu twee analoge filters realiseren, een met

een gaussische impulsresponsie met 0' = 1.0 en een met een gaussische
1

impulsresponsie met 0'2 "" 1.6. Door de twee gaussische impulsresponsies van

elkaar af te trekken ontstaat het DOG-filter.
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2.2.3 De breedte van de DOG-filterresponsie.

De impulsresponsies van de twee analoge filters waaruit het DOG-filter is

opgebouwd zijn gaussische krommes. De impulsresponsie van het gehele

DOG-filter zal dus een DOG-puIs opleveren (zie figuur 6.). De breedte van de

DOG-puIs W definieren we als de afstand tussen de twee nulpunten van de
p

DOG-puIs als het filter geexciteerd wordt met een impuls. Anders gezegd, de

afstand tussen de twee nulpunten van de DOG-filterimpulsresponsie.

A

i

o

figuur 6. De DOG-puIs.

w
dog

--+ t

Indien we nu een een lijn uit een TV-beeld het DOG-filter laten passeren

kunnen in deze lijn ruispixels en strepen voorkomen. Ruispixels kunnen we

ons hier voorstellen als smalle pulsen die uit enkele pixels bestaan.

Strepen zijn bredere pulsen die uit meerder pixels bestaan. Voor de

responsie van het DOG-filter kunnen we drie gevallen onderscheiden:

loW SW <W
p puIs dog

In dit geval zijn er twee situaties te onderscheiden:

lao W W
p puIs

Hier zal de top maximaal zijn. Dit is wat we zouden wensen omdat

hiermee pulsen met de breedte W W geselecteerd kunnen worden
p puIs

(zie figuur 7.). Het DOG-filter zal voor de detectie van deze pulsen

gedimensioneerd moeten worden.
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A

i w
puls

)

~ t

~ t

fiquur 7. Detectie van een puls waarbij W - W
p puIs

lb. W < W < W
p puIs dog

Er za1 verscherping van de randen optreden maar de toppen zullen niet

maximaal zijn (zie figuur 8.). De DOG-puls zal in het midden

inzakken.

A

i w
puIs

~ t

~ t

fiquur 8. Detectie van een puls waarbij W < W < W
p puIs dog

2. W ~ W
pula dog

De puls is hier te breed voor het DOG-filter. Er zal opsplitsing van de

puls optreden in twee stukken. Deze twee stukken komen overeen met de

randen van de puls. Er treedt hier dus edge-detectie op en dit is niet

wat we willen (zie figuur 9.). Als de DOG-puls precies symmetrisch is dan

zullen de amplitudes van beide resulterende pulsen bij de randen van de

ingangspuls gelijk zijn.



A

i w
puIs

19

--+ t

--+ t

figuur ~. Detectie van een puIs waarbij W ~ W
puIs dog

3. W < W
puIs p

De DOG-puIs zal hier niet zijn maximum bereiken en de puIs zal dus niet

gedetecteerd worden. In deze situatie zullen dus "n of enkele pixels

brede pulsen, die we ons voor kunnen stellen als ruispixels, een zeer

zwakke responsie geven en deze DOG-pulsen zullen we dan ook niet

selecteren (zie figuur 10.).

A

i
w

puIs

--+ t

--+ t

figuur 10. Detectie'van smalle puIs waarbij W < W
pub p

Bij pulsen met breedte W - W wordt de top in de responsie maximaal. De
p puIs

responsies op deze pulsen zijn dus het beste te onderscheiden van andere

responsies van het filter. We kunnen het DOG-filter nu zodanig dimensioneren

dat het bij een excitatie met een puIs van een bepaalde, vooraf bekende,

breedte een maximale responsie geeft. We kunnen een in het beeld voorkomende

lichtstreep opvatten als een puIs met breedte W • Een puIs kan het beste
puls

onderscheiden worden indien de breedte van de puIs W gelijk is aan de
puIs
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breedte van de DOG-puIs W .
p

De breedte van de DOG-puIs W is de afstand tussen de twee nulpunten van de
p

DOG-puIs en is dus gelijk aan de afstand tussen de twee snijpunten van de

gaussische impulsresponsies (zie figuur 5.). Uit vergelijking (2) kunnen we

de snijpunten bepalen. De twee gaussische impulsresponsies kunnen we

beschouwen als 9 (t) en 9 (t) beide met een verschillende ~. In ons geval is
1 2

~1 - 1.0 en ~2 - 1.6. Voor het bepalen van de snijpunten moet nu gelden:

gl (t) - g2 (t)

Hieruit voIgt:

1 exp[ _t2 ] 1 exp[ 2

2

]-t

;-;; 2 ~2 ;-;; ~
2

~
~ 1 2

1 2

Verder uitwerken levert:

In{~ exp [

2 ]} In{~ exp
[ 2

2 ]}-t -t

2
2 2

~ ~
1 2

In{~} [ 2

2 ] In{~} [ 2

]+ -t +
-t

2 2 ~2~
1 2

[ 2

2

] [ 2

t
2

] In{~} In{~}-t + =
2 2

~ ~
1 2

-=====> t
2
sn

is als de afstand van het midden van de gauss-kromme

_> t ± ~ ~!__2__
sn 1 2 2 2

~ - ~
1 2

Met ~1 - 1.0 en ~2 - 1.6 voIgt hieruit: t
sn

Aangezien ~ gedefinieerd

- ± 1.2420048 ~ 1.242

tot de gauss-kromme, dus de halve breedte, kunnen we de positieve t
lin

beschouwen als de afstand van het midden tot het rechter snijpunt, en de

negatieve t als de afstand van het midden tot het linker snijpunt. Er
sn

geldt dus W - 2 It I.
p sn

We hebben nu dus de twee snijpunten uitgedrukt in de "breedtes" van de gauss-
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en (1'2. Voor het dimensioneren van een DOG-filterresponsie met een

hebben we de "breedtes" (1' en (1' van de samenstellende gaussische
1 2

Indien we de sigma's in pixels uitdrukken komen de

krommes (1'1

breedte W
p

impulsresponsies nodig.

omzettingen van de gewenste breedte van de DOG-filterresponsie naar de

"breedtes" van de gaussische impulsresponsies er als voIgt uit te zien:

(1'
t pix «(1'1) - t pix (DOG) *

1

21 t Ian

t pix «(1'2) .. t pix (DOG) *
(1'2

21 t Ian

In deze paragraaf hebben we gezien hoe we het DOG-filter in principe in een

analoog filter kunnen realiseren. We kunnen met behulp van een taylorreeks

de polen van het filter berekenen en door middel van een eenvoudige

berekening kan de breedte van de DOG-filterresponsie vastgelegd worden.

2.3 Zen algorithms voor de bepaling van het DOG-filter.

Voor de praktische realisering van het DOG-filter kunnen we de theorie uit

de vorige paragraaf samenvatten in een algorithme voor de bepaling van de

polen van het DOG-filter. Het DOG-filter kunnen we hierbij opgebouwd zien

uit twee filtersecties met elk een gaussische impulsresponsie. Deze

impulsresponsies zullen van elkaar afgetrokken moeten worden waarna de DOG

pulsresponsie ontstaat. De twee filtersecties zijn opgebouwd uit in cascade

geschakelde filtertrappen. Voor de bepaling van de polen van de tweede orde

trappen van het DOG-filter zullen de volgende stappen moeten worden gevolgd:

1. a. Kies de gewenste orde N van de twee filtersecties.

b. Kies het gewenste aantal te detecteren pixels p.

c. Kies de gewenste sigma's (ideaal is (1'1 .. 1.0 en (1'2 - 1.6.).

2. Bepaal de twee snijpunten van de gaussische impulsresponsies en bereken

bij deze snijpunten de bijbehorende breedte van de DOG-pu1s. Bij (1'1 - 1.0

en (1' .. 1.6 is t .. 1.242.
2 an

3. Bepaal de breedtes van de gaussische impulsresponsies in pixels ter

plaatse van de sigma's:

pix p/2 * «(1'l/t )
1 sn

pix p/2 * «(1'2/t )
2 sn
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Dit is dus het terugrekenen van de breedte van de DOG-puIs (p pixels)

naar de breedtes van de gaussische impulsresponsies (~ en ~) in pixels.
1 2

We nernen hier p/2 omdat sigma als de halve breedte van een gauss-functie is

gedefinieerd.

4. Zet de breedtes van de gaussische impulsresponsies in pixels om in

seconden. We gaan nu van het spatiele domein naar het tijddomein:

sl - pix
1

* 101.92 ns

s2 - pix2 * 101.92 ns

Voer de volgende stappen voor beide filtersecties uit.

5. Bepaal het noerner polynoom N(s) van overdrachtsfunctie met behulp van:

N

N (s) = L
n=O

6. Bepaal de nulpunten van N(s) •
2

7. Er geldt dat de nulpunten van N(s) de polen van IH(S) I zijn want

2 *IH(S) 1= H(s) H (s)
1

N (s)

*Bereken de polen van H(s) H (s).
*B. Splits de stabiele polen en de niet stabiele polen van H(s) H (s).

*9. Ken de stabiele polen toe aan H(s) en de niet stabiele polen aan H (s).

H(s) is nu de te realiseren overdrachtsfunctie.

10.Splits H(s) in afzonderlijke overdrachtsfuncties van tweede orde filters

door de complex geconjugeerde poolparen samen te nemen. Met deze tweede

orde overdrachtsfuncties kunnen nu de tweede orde filtertrappen

gerealiseerd worden.

2.4 Ret actieve tweede orde filter.

Het DOG-filter is opgebouwd uit twee analoge filtersecties. Deze filter

secties hebben beide een gaussische impulsresponsie. Indien we voor deze

filtersecties een even orde kiezen kunnen we een filtersectie opbouwen uit

tweede orde filters. Indien de orde oneven is kan dit niet meer. We zullen

ons hier echter beperken tot filter secties met een even orde.

Voor de realisatie van de tweede orde filtertrappen is hier gekozen voor

een actief tweede orde filter van het Sallen-Key type zoals in figuur 11
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staat weergegeven. Het voordeel van deze schakeling [6a.] is dat de

v

figuur 11. Het actief tweede orde filter.

kantelfrequentie continu instelbaar is met R
3

en R waarbij R - R - R. De
4 3 4

kantelfrequentie is stapgewijs instelbaar met C
I

en C
2

waarbij C
I

- C
2

C.

Bovendien is de demping aIleen afhankelijk van de verhouding van R en R .
1 2

Berekenen we de overdrachtsfunctie H(s) E H(jw) - V Iv van dit filter dan
u i

krijgen we:

o

-V:
3

- V)jwC
1 1

dus geldt V
1

(V
u

1
- 0 )T +

1

1
- V )-- +

3 R
4

knpt V : -(V
2 2

knpt V : -(V
1 1

1
(V

u
- VI)T- 0

2

1
(Vi - V

2
)T +

3

1
knpt V

3
: -(V3 - 0 )jwC

2
+ (V

2
- V3)~ E 0

4

De opamp mag ideaal verondersteld worden,

R + R + jwC R R ]3 4 1 3 4

R R
3 4

V +
2

(a)

(b)

[ jwC ~ + 1
2 4

Indien we vergelijking (c) invullen in vergelijking (b), V - V nemen
3 1

vervolgens in het resultaat vergelijking (a) invullen dan krijgen we:

( c)

en

V (jwC ) 
u 1
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Werken we dit verder uit dan krijgen we als algemene overdrachtsfunctie voor

de schakeling in figuur 11:

R
2

1 +
R

1

V
1

v
u---H (jw) -

(jw) 2C C R R + (jw) (C
2

(R
3

+ R) - C1R3 R ) + 1
1234 4 -R- 2

1

Stellen we nu C - C - C en R - R - R dan krijgen we de volgende
1 2 3 4

vereenvoudigde overdrachtsfunctie:

H (jw) -=
v

u

V
1

1 +
R

2

R
1

+ 1
(5)

Nemen we de versterking 1 + R IR -= k en jw -= s dan kunnen we deze laatste
2 1

vergelijking nog verder vereenvoudigen tot

H (s)

v
u

V
1

k

De algemene vergelijking van de noemer van deze overdrachtsfunctie is
2

K(s) = bs + as + 1. Voor de verhouding R IR kan nu een voorwaarde
2 1

opgesteld worden:

b R
2

C
2

====>~

a = RC (3 - k)

RC } -===> a -=~ (3 - k)

Dit levert:

k '"" 3 -
a

Hieruit kan een voorwaarde voor k en daarmee voor R IR worden opgesteld,
2 1

indien we aannemen dat altijd k ~ 0 moet zijn:

o < k ~ 3 -> o <
a---s 3 o <
~ R

1

De coefficienten a en b uit de algemene karakteristieke vergelijking kunnen

nu met de berekende polen bepaald worden. Uit deze coefficienten kunnen dan op

eenvoudige wijze de reeele weerstands- en condensatorwaarden bepaald worden.
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2.5 Theoretiache analy.e van de atreepdetectie.

Het DOG-filter kan beschouwd worden als een pulsbreedte discriminator zoals

in paragraaf 2.2.3 is gebleken. Bij kleine pulsbreedtes (W < W) van het
pula p

ingangssignaal zal de amplitude van de DOG-puIs klein zijn. Wordt de

pulsbreedte van het ingangssignaal groter dan zal ook de amplitude van de

DOG-puIs groter worden. De amplitude zal maximaal zijn als de pulsbreedte

van het ingangssignaal gelijk is aan de breedte waarvoor het DOG-filter

gedimensioneerd is (W - W). Indien nu de pulsbreedte van het
pula p

ingangssignaal groter wordt dan de breedte waarvoor het DOG-filter

gedimensioneerd is zal de DOG-puIs in het midden inzakken (W < W < W )
p puls p

en bij nog groter wordende pulsbreedtes (W ~ W) zal aIleen aan de
puls p

randen van de puIs een piek optreden en vindt er dus edge-detectie plaats.

Er kunnen nu drie criteria aangelegd worden om te beslissen of de

pulsbreedte van het ingangssignaal correct is, dat wil zeggen beslissen of

de ingangspulsbreedte gelijk is aan de gedimensioneerde breedte van de

DOG-filterresponsie:

1. De DOG-pulshoogte.

2. Het aantal nuldoorgangen van de DOG-puIs en of de DOG-puIs hier stijgend

of dalend is.

3. De afstand, dus de tijd, tussen de nuldoorgangen van de DOG-puIs.

Criterium (1.) dient om ingangspulsen die smaller zijn dan de breedte van

het DOG-filterresponsie te kunnen onderscheiden. Criterium (2.) dient om

enkele laag-hoog overgangen van het ingangssignaal te kunnen onderscheiden

van ingangspulsen die weI weer laag worden. Met behulp van criterium (2.) en

(3.) kan vastgesteld worden of de ingangspuls breder was dan de

gedimensioneerde breedte van de impulsresponsie van het DOG-filter. Deze

laatste twee criteria kunnen eventueel ook gebruikt worden om bredere

ingangspulsen te detecteren.

2.5.1 Een algemene beschrijving van de detectieschakeling.

Bij de realisatie van de drie criteria voor de detectie van de DOG-puIs is

gebruik gemaakt van een gedeeltelijk analoge en een gedeeltelijk digitale

schakeling. In deze schakeling vindt dus de analoog-digitaal conversie



26

plaats.

Met behulp van een nUldoorgangsdetector kunnen de criteria (2.) en (3.)

gerealiseerd worden. Voor deze detector wordt gebruik gemaakt van een

comparator. De nuldoorgangsdetector geeft een logische "1" zodra de DOG-puls

groter dan 0 V wordt en een logische "0" zodra de DOG-puls kleiner dan 0 V

wordt. Het signaal dat van de nuldoorgangsdetector komt wordt met behulp van

de pixelklok gesynchroniseerd. Deze pixelklok synchroniseert tevens de

camera en heeft een zodanige frequentie dat de camera elke klokperiode een

pixel levert. Met het gesynchroniseerde signaal van de nuldoorgangsdetector

wordt een "preset" signaal gegenereerd. Deze "preset" start een window

generator die onder andere bestaat uit een down-counter. De window-generator

levert een window ter breedte van een vooraf instelbaar aantal pixels. Dit

window geeft de breedte van de te detecteren DOG-puls aan. Met behulp van

een niveaudetector kan criterium (1.) gerealiseerd worden. Voor deze

detector wordt onder andere een schmitt-trigger gebruikt. Deze niveau

detector geeft als uitgangssignaal een logische "0" zodra door de DOG-puls

een bepaald niveau wordt overschreden. Het uitgangssignaal is een logische

"1" zodra de DOG-puls kleiner dan 0 V wordt. Met de niveaudetector kunnen we

dus het detectieniveau voor de DOG-pulsamplitude vastleggen.

Op het einde van het window zal nu gedetecteerd moeten worden of er een

tweede nuldoorgang is opgetreden binnen dit window en of er een bepaald

niveau is gedetecteerd binnen het window. Als dit zo is zal er een zogenaamde

interrupt gegenereerd moeten worden. Deze interrupt zal doorgestuurd worden

naar het patroonherkenningsblok. Dit blok maakt gebruik van een digitale

signaalprocessor om de gevonden stukjes streep uit elke lijn onder elkaar

te zetten en om in deze verticale streep de naad te vinden. Zodra deze

processor een interrupt krijgt aangeboden weet deze dat er geldige data

beschikbaar is in de vorm van een x- en een y-coordinaat. Deze x- en

y-coordinaat geven respectievelijk de positie in een lijn en het nummer van

de lijn aan waarin een lichtstreep is gevonden die aan alle voorwaarden

heeft voldaan en dus als geldig geklassificeerd kan worden.

Aan het begin en aan het einde van het window zal er een globale reset

gegenereerd moeten worden om de niveaudetector te resetten. Aan het begin
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van elke lijn zal er een master reset gegenereerd moeten worden om de hele

schakeling te resetten. Zodoende weten we zeker dat in alle flip-flops in

de schake ling een nul staat en kan er in een vast gedefinieerde toestand

begonnen worden met het verwerken van een lijn.

2.5.2 Mogelijke detectie situaties.

De detectieschakeling kan verschillende situaties onderscheiden. We kunnen

een lichtstreep nu opvatten als een puls op de ingang van het DOG-filter. De

pulsbreedte W van het ingangssignaal kan dus ook als de breedte van de
puIs

ingangsstreep beschouwd worden. Welke strepen gedetecteerd worden is

afhankelijk van de instelling van de breedte van het window en de instelling

van het detectieniveau van de niveau detector. We kunnen de volgende

gevallen onderscheiden:

1. DOG-puls met maximale amplitude en goede breedte.

Een ingangsstreep die een breedte heeft die gelijk is aan de

gedimensioneerde breedte van de DOG-filterresponsie, een lichtstreep,

levert een DOG-puls met maximale amplitude. Indien we veronderstellen dat

het window is ingesteld op de breedte van de maximale DOG-puls dan zullen

DOG-puIs

window

nuld

nivd

int
_____________...JnL...- _

figuur 12. Detectie van een goede streep.

er twee nuldoorgangen optreden en er zal een niveau gedetecteerd worden.

Er zal nu een interrupt gegenereerd worden omdat aan alle voorwaarden is

voldaan (zie figuur 12.).
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2. Ruis.

Een ingangsstreep die een breedte heeft die kleiner is dan de

gedimensioneerde breedte van de DOG-filterresponsie, dit kan bijvoorbeeld

ruis zijn, levert een DOG-puIs met een kleine amplitude. Indien we

veronderstellen dat het window is ingesteld op de breedte van de maximale

DOG-puIs dan zal de nuldoorgangsdetector binnen het window twee

nuldoorgangen detecteren. De niveaudetector zal echter geen niveau

detecteren zodat er ook geen interrupt gegenereerd wordt (zie figuur 13.)

DOG-puls

"indo"

nuld

nivd

int

fiquur 13. Detectie van ruis.

3. Brede DOG-puIs.

Een ingangsstreep met een breedte die groter is dan de gedimensioneerde

breedte van de DOG-filterresponsie levert een opgesplitste DOG-puIs. In

dit geval kunnen twee detectiesituaties onderscheiden worden:

3a. Een breed window.

In deze situatie zal de nuldoorgangsdetector binnen het window twee

nuldoorgangen detecteren en er zal een of twee keer een niveau

detectie optreden, afhankelijk van de instelling van het detect ie-

DOG-puls

"indo"

nuld

nivd

int

______---'n'-- ~, \..' _

_________________---In... _

fiquur 14. Detectie van een te brede streep met een breed window.
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niveau. Er zal aan het einde van het window een interrupt gegenereerd

worden (zie figuur 14.). Dit is in feite een edge-detectie en dat is

niet wat we willen.

3b. Een smal window.

In deze situatie zal de nuldoorgangsdetector binnen het window "n

nuldoorgang detecteren en er zal "n keer een niveaudetectie

plaatsvinden. Er zal in dit qeval dus geen interrupt worden

qegenereerd (zie figuur 15.).

-~~fIv-
window

nuld

nivd

int

______~r----1L.. _

_______...J"L.. ....."I- _

fiquur 15. Detectie van een te brede streep met een smal window.

Het window zal dus zodanig ingesteld moeten worden dat alleen DOG-pulsen met

een breedte die gelijk is aan de gedimensioneerde breedte van de DOG-filter

responsie gedetecteerd worden. Het detectie niveau van de niveaudetector

moet zo ingesteld worden dat alleen DOG-pulsen met maximale amplitude worden

gedetecteerd en zo weinig mogelijk DOG-pulsen die wel een qoede breedte

hebben maar niet de maximale amplitude en die dus veroorzaakt kunnen zijn

door ruis.



30

3. DE S~TIE

De twee filtersecties met de gaussische imulsresponsies waaruit het

DOG-filter is opgebouwd zullen moeten worden gedimensioneerd. Dit wil zeggen

dat de coefficienten van de karakteristieke vergelijkingen berekend moeten

worden. De totale karakteristieke vergelijkingen van de filtersecties zullen

dan gesplitst moeten worden in tweede orde vergelijkingen voor de tweede

orde filtertrappen. Deze dimensionering kan analytisch gebeuren. Voor

speciale gevallen en lagere orde filtersecties is dit goed mogelijk. Worden

de ordes van de filtersecties echter hoger en hebben we niet te maken met

een special geval, dan geeft deze analytische methode zeer veel rekenwerk.

Daarom is gekozen om de dimensionering numeriek uit te voeren met behulp van

een computer. Voor de dimensionering is het software pakket PC-MATLAB

VERSION 3.04 gebruikt. Dit pakket is gebaseerd op matrixberekeningen en is

uitermate geschikt voor numerieke berekeningen. De numerieke methode en het

gebruik van PC-MATLAB hebben het bijkomend voordeel dat we de filtersecties

kunnen simuleren. In het pakket Matlab is het programma SIM DIM.M

geschreven, waarvan de source file in bijlage 1 is opgenomen. Met dit

programma kunnen de filtersecties gedimensioneerd en gesimuleerd worden.

3.1 De bepaling van de orde van de filtersecties.

De twee filtersecties met de gaussische impulsresponsies benaderen we, zoals

gebleken is in paragraaf 2.2.3, met een taylorreeks in het frequentiedomein.

Indien we een filter van de orde N willen realiseren kunnen we voor de

taylorreeks volstaan met N+l termen. De vraag is nu welke orde van een

filter de gaussische irnpulsresponsie goed genoeg benadert.

Om deze vraag op te lossen is de taylorreeks in Matlab geimplementeerd en is

voor verschillende ordes de overdrachtsfunctie van een filtersectie bepaald.

Met deze overdrachtsfunctie is de frequentieresponsie en de irnpulsresponsie

van de filtersectie bepaald. Beide responsies zijn vergeIeken met de ideale

gauss-kromme. In het frequentiedomein is hierbij aIleen naar de vorm van de

frequentieresponsie en de gauss-kromme gekeken. Dit mag men doen omdat een

e-macht immers gelijkvormig is in het tijd- en in het frequentiedomein. In

het tijddomein is ook gekeken naar de fout die de impulsresponsie maakt ten
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opzichte van de gauss-kromme. De geimplementeerde filters zijn hier

genormaliseerd ten opzichte van de afsnijfrequentie w . Bij de frequent ie-
c

responsie staat dus horizontaal 0 - ~ uitgezet. Verticaal is de amplitude
We

in het frequentiedomein voor 0 - 0 rad/ sec genormeerd op 1. In het

tijddomein is zodoende de horizontale as in seconden uitgezet.

Als voorbeeld zijn in figuur 16 en 17 de frequentie- en impulsresponsie van

1 "
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figuur 16. Frequentie- en impulsresponsie 4
e

orde filter.



32

respectievelijk een vierde orde en een achtste orde filter weergegeven met

u = 1.6. Uit figuur 16 blijkt dat de vierde orde frequentieresponsie

wat betreft de vorm redelijk goed overeen komt met de gauss-kromme. De staart

van de frequentieresponsie is echter nog iets te lang. Kijken we echter naar

de impulsresponsie dan is de maximale fout die de impulsresponsie maakt ten

opzichte van de gauss-kromme ± 25 % van de topwaarde. Een vierde orde filter

blijkt dus niet zo'n goede benadering te zijn. Uit figuur 17 blijkt dat de

•
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figuur 17. Frequentie- en impulsresponsie Be orde filter.
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frequentieresponsie van een achtste orde filter wat betreft zijn vor.m zeer

goed overeen komt met de gauss-kromrne. De staart van de frequentieresponsie

is een heel stuk verbeterd ten opzichte van het vierde orde filter. Kijken

we naar de impulsresponsie dan blijkt dat de vor.m van de irnpulsresonsie zeer

goed overeen komt met de vor.m van de gauss-kromme. De maximale fout is hier

± 10 % van de topwaarde. Dit is nog vrij veel maar ten opzichte van het

vierde orde filter is dit een grote verbetering.

Er is gebleken dat filters met nog hogere ordes geen significante

verbeteringen opleveren. Bovendien is een filter altijd causaal. De

responsie zal dus pas na de excitatie starten. De gauss-kromme daarentegen is

symmetrisch en heeft twee oneindig doorlopende staarten. Het zal dus nooit

mogelijk zijn een exact gaussische irnpulsresponsie te krijgen. Hierom en

omdat een achtste orde filter in een redelijke hoeveelheid hardware is te

realiseren, is gekozen om achtste orde filters te gebruiken voor de beide

filtersecties.

3.2 De bepaling van de vertraging van de filteraectiea.

Uit figuur 17 blijkt dat de impulsresponsie van het filter vertraagd zal

zijn ten opzichte van de excitatie. Deze vertraging, T, definieren we hier

Delays
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fiquur 18. Vertraging van de filters.
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als de tijd tussen de excitatie op t - 0 en het moment dat de responsie de

topwaarde bereikt. De vertraging is voor elke combinatie van de orde N van

het filter en de breedte ~ van de impulsresponsie verschillend. Om snel voor

een groot aantal filters de vert raging te kunnen berekenen is er een

programma in Matlab geschreven dat bij een orde N van het filter voor een

reeks sigma's de vertraging T berekend. In figuur 18 staat het resultaat van

deze berekeningen weergegeven in een grafiek. Er is weer gebruik gemaakt van

de genormaliseerde filters. Als we de grafiek nader beschouwen zien we dat

er een lineair verband bestaat tussen T en ~ voor een gegeven N. In de

lijnen in de grafiek zitten enige knikken. Dit wordt veroorzaakt door het

aantal punten op de x-as waarvoor de vertraging is uitgerekend en heeft dus

niks te maken met het verband tussen T en ~. Uit de grafiek kan de volgende

formule voor de vertraging worden afgeleid:

( 6)

Hierin is C een constante en C * N is de richtingscoefficient van de

desbetreffende lijn in de grafiek. De constantes worden voor de

verschillende orde filters:

N

N

N

2

4

6

C - 0.4325

C - 0.4888

C = 0.4450

C = 0.4038

Met deze empirisch bepaalde formule voor de vert raging T en de constante C

kan nu dus bij een willekeurige N en ~ de vert raging berekend worden. Dit is

noodzakelijk omdat een filter met ~ = 1.6 een grotere vert raging heeft dan

een filter met ~ - 1.0. Dit verschil in vert raging zal dus gecompenseerd

moeten worden aangezien bij de constructie van het DOG-filter de toppen van

de twee gaussische impulsresponsies precies op hetzelfde tijdstip moeten

liggen.

3.3 De dimeneionering van de filtereecties.

Het algorithme uit paragraaf 2.3 is geimplementeerd in Matlab om de

coefficienten van de filtersecties te kunnen berekenen. Voor de breedte van
-6

het DOG-filter is 12 pixels gekozen. Dit komt overeen met 1.2230 10 sec.

Voor de filtersectie met ~ = 1.0 wordt de totale breedte van de
1

impulsresponsie 9.6618 pixels. De karakteristieke vergelijkingen van de
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tweede orde filtertrappen van deze achtste orde filtersectie worden dan:

trap 1: K
1

(s) - 4.7158 10-14 2 + 2.3852 10-7
s + 1.0s

trap 2: K
2

(S) - 6.2911 10-14 2 + 3.8933 10-7
s + 1.0s

3: 7.3491 10-14 2 + 4.9886
-7

s + 1.0trap K (s) - s 10
3

K (s) 7.8889 10-14 2 + 5.5677
-7

s + 1.0trap 4: - s 10
4

Voor de filtersectie met (1' - 1.6 wordt de totale breedte van de
2

impulsresponsie 15.4588 pixels. De karakteristieke vergelijkingen van de

tweede orde filtertrappen van deze achtste orde filtersectie worden dan:

5: K (s) 1.2073 10-13 2 + 3.8163
-7

s + 1.0trap s 10
5

trap 6: K
6

(S) IC 1. 6105 10-13 2 + 6.2293 10-7
s + 1.0s

trap 7 : K (s) IC 1. 8814 10-13 2 + 7.9818 10-7
s + 1.0s

7

trap 8 : K (s) IC 2.0196 10-13 2
+ 8.9093 10-7

s + 1.0s
8

Met deze karakteristieke vergelijkingen kunnen nu de reeele weerstands- en

condensatorwaarden van de actieve filters (zie figuur 11.) worden berekend.

De vert raging die de beide filtersecties aan het signaal geven kunnen nu ook

berekend worden. Voor de filtersectie met (1' "" 1.0 krijgen we:
1

T
1

"" C * N * (1' 0.4038 * 8 * ( 9.6618 * ~01.92 10-
9

)

0.4038 * 8 * 4.9237 10-
7 = 1.5905 10-

6
sec

De filtersectie met (1'2 = 1.6 geeft:

(
15.4588 * 2101.92 10-

9
)

T
2

- C * N * (1' IC 0.4038 * 8 *

- 0.4038 * 8 * 7.8778 10-
7

"" 2.5449 10-
6

sec

De filtersectie met (1'1 - 1.0 heeft dus een kleinere vertraging dan de

filtersectie met (1' - 1.6 en aan dit filter zal dus een extra vertraging
2

moeten worden toegevoegd van de waarde:

~T - T
2

- T
1

- 2.5449 10-
6

- 1.5905 10-
6

-7
- 9.5440 10 sec - 954.4 nsec.

Deze vertraging kan direkt na de filtersectie met (1'1 -1.0 worden toegevoegd

met behulp van een zogenaamde delay-line.
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3.4 De stmulatie van de filters.

Met behulp van het pakket Matlab zijn tevens de frequentieresponsies van de

afzonderlijke filtertrappen en de frequentieresponsies van de twee

filtersecties als geheel gesimuleerd. Dit is gebeurd voor de reeele filters

waarbij dus ook de waardes langs de assen in de grafieken reeele waardes

voorstellen. In bijlage 2a staan de grafieken van de afzonderlijke

filtertrappen en in bijlage 2b staan de grafieken van de filtersecties

weergegeven. De VODm van de frequentieresponsie van de twee filtersecties

blijkt ook bij deze simulatie goed op een e-macht te lijken. Deze VODm

bevindt zich uiteraard in het frequentiegebied waarbij het filter overgaat

van het doorlaat- naar het spergebied.

De resultaten van deze simulaties kunnen vergeleken worden met de resultaten

van de metingen die aan de filters zijn verricht. Dit zal in hoofdstuk 5

gebeuren.
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t. DE REALISATIZ IN BAJU)WARJ!:

Het DOG-filter en de detectieschakeling zijn beide geheel in hardware

gerealiseerd. Tevens is voor het DOG-filter een afregelprocedure ontwikkeld.

De werking van de schakelingen zal in dit hoofdstuk besproken worden. Tevens

zal de werking van de ontwikkelde demonstratie opstelling uitgelegd worden.

01.1 Ret DOG-filter.

In figuur 19 staat in een blokschema de opbouw van het DOG-filter

weergegeven. Het DOG-filter bestaat uit een vijftal blokken. Het video-signaal

I" -1.6

video-
filter- vertragingsignaal inverter
sectie ~ f1. ----7 Lcr=l.O DOG-

opteller
puls

rfilter-
sectie

figuur 1~. Blokschema van het DOG-filter.

is ontdaan van de synchronisatiepulsen door de sync-scheider. Dit is gebeurt

omdat een negatieve synchronisatiepuls een negatieve DOG-puls tot gevolg

heeft en dit is niet gewenst. Dit video-signaal bevat dus alleen nog het

luminantie signaal met de licht strepen en gaat naar twee filtersecties met

een gauss-vormige impulsresponsie. De filtersectie met cr
1

= 1.0 geeft een

kleinere vertraging dan de filtersectie met cr E 1.6. Daarom gaat het
2

komt door een vertragingselement.signaal dat uit het filter met cr = 1.0
1

Daarna wordt dit signaal nog geinverteerd waarna het samen met het signaal

uit het filter met cr = 1.6 naar de optelschakeling gaat. De twee
2

impulsresponsies liggen met hun toppen nu precies op elkaar zodat na de

optelschakeling een goede DOG-puls ontstaat. Het schema van de gehele

schakeling is in bijlage 3a weergegeven.
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4.1.1 De tweede orde filters.

Elke filtersectie is een actief filter van de achtste orde. Dit achtste orde

filter is gerealiseerd met vier tweede orde filters van het Sallen-Key type

(zie fiquur 11.) in cascade. Dit zijn niet-inverterende versterkers. Met

behulp van de in paragraaf 3.3 berekende vergelijkingen kunnen we de filters

dimensioneren. Er wordt daarbij gebruik gernaakt van de karakteristieke

vergelijking van de overdrachtsfunctie uit formule (5):

R
2 2 2 2

K(s) - s R C + sRC(2 - ~) + 1
1

Per filtertrap kan nu het produkt RC en het quotient R /R berekend worden.
2 1

Voor de filtersectie met u -= 1.0 wordt dit:
1

-7 ... 100 pF -= 10 kntrap 1 : RC .. 2.1716 10 C R
a 1

R /R .. 0.9016 R ... 2.17 kn R -= 9 kn
2 1 a 2

trap 2: .. 2.5082 -7 .. 100 pF - 10 knRC 10 C R
b 1

R /R .. 0.4478 R -= 2.51 kn R .. 4.48 kn
3 1 b 3

trap 3: RC .. 2.7109 10-7
C .. 100 pF R .. 10 kn

c 1

R /R - 0.1598 R 2.71 kn R .. 1.59 kn
4 1 c 4

.. 2.8087 -7 100 pF 10 kntrap 4: RC 10 C R
d 1

R /R - 0.0177 R .. 2.81 kn R 177n
5 1 d 5

Voor de filtersectie met u =1.6 worden de componentwaarden:
2

-7 ... 100 pF = 10 kntrap 5: RC ... 3.4746 10 C R
e 1

R /R .. 0.9016 R .. 3.48 kn R -= 9 kn
2 1 e 2

trap 6: RC ... 4.0131 10-7
C = 100 pF R 10 kn

f 1

R /R ... 0.4478 R .. 4.01 kC R ... 4.48 kn
3 1 f 3

trap 7: RC ... 4.3375 10-7
C .. 100 pF R .. 10 kn

9 1

R /R .. 0.1598 R .. 4.34 kC R .. 1. 59 kn
4 1 9 4

trap 8: RC .. 4.4940 10-7
C -= 100 pF R .. 10 kn

h 1

R /R ... 0.0177 R ... 4.49 kC R ... 177 0
5 1 h 5

Voor de oparnp is een BB 3508J gekozen orndat deze een zeer groot

gain-bandwidth produkt van 100 MHz heeft. Dit grote gain-bandwidth produkt

is noodzakelijk orndat we een videobandbreedte van 5 MHz hebben en de

schakeling nog bandbreedte gecompenseerd moet worden om oscillaties te

voorkomen.
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Bij de realisatie bleek dat elk tweede orde filter uit beide filtersecties

hoogfrequente oscillaties vertoonde. Met behulp van een condensator C (zie
c

figuur 11.) naar aarde kan de opamp bandbreedte gecompenseerd worden. Deze

condensator vormt eigenlijk een extra laagdoorlaat filter waardoor

oscillaties voorkomen worden. De condensator zal dus zo klein mogelijk

gekozen moeten worden zodat de berekende laagdoorlaat karakteristiek zijn

vorm blijft behouden. Proefondervindelijke zijn de volgende waardes voor C
c

vastgesteld:

trap 1 : C 6.8 pF trap 5: C 6.8 pF
c c

trap 2 : C 6.8 pF trap 6 : C 18 pF
c c

trap 3: C 6.8 pF trap 7 : C 12 pF
c c

trap 4 : C 3.3 pF trap 8 : C .. 12 pF
c c

De tweede orde filters zij in cascade geschakeld tot twee achtste orde

filtersecties (zie bijlage 3a.).

4.1.2 De vertragingselementen.

Aan het signaal dat uit de filtersectie met ~ .. 1.0 komt moet volgens
1

paragraaf 3.3 een vertraging van 954.4 ns worden toegevoegd om de toppen van

de twee gaussische impulsresponsies precies op elkaar te laten liggen.

Er is hier gebruik gernaakt van zogenaarnde luminance delay-lines van Philips.

Deze zijn beschikbaar in de waarden 270 ns, 330 ns, 390 ns en 470 ns. Ze

zijn bovendien allernaal te splitsen in twee gelijke helften met elk de halve

vertraging. Voor een vertraging van 954.4 ns zijn dus twee delay-lines van

470 ns (2 * 470 ns .. 940 ns) voldoende. De delay-lines hebben aIle een

karakteristieke impedantie. Dit wil zeggen dat de delay-line gevoed moet

worden uit deze karakteristieke impedantie en afgesloten zal moeten worden

met de karakteristieke impedantie. De delay-line kunnen we voeden uit een

karakteristieke impedantie door een juiste impedatie aan de ingang in serie

te plaatsen. Het afsluiten van de delay-lines met de karakteristieke

impedantie is hier gebeurd met behulp van een tegengekoppelde versterker.

Deze versterker geeft zelf aan het signaal ook een vertraging. Er kan nu dus

voor de delay-line volstaan worden met een kleinere waarde. Experirnenteel is

gebleken dat een delay-line van 900 ns een goed resultaat levert. Deze

kunnen we samenstellen door 470 ns + 165 ns (= 1/2 330ns) + 270 ns .. 905 ns.
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Elk van deze samenstellende delay-lines hebben een verschillende

Rl 4 ns
Ra

Rb

ns Rc R2

figuur 20. Schema van de delay-lines.

karakteristieke impedantie. Er zal dus tussen de delay-lines een impedantie

aanpassing moeten plaats vinden zoals in figuur 20 staat aangegeven. Elke

delay-line zal dus gestuurd moeten worden uit en afgesloten moeten worden

met de juiste impedantie.

Met behulp van R
1

sturen we de eerste delay-line en met behulp van R
2

en de

tegengekoppelde versterker sluiten we de laatste delay-line af. In dit geval

wordt dit dus: R
1

... 1150 C en R
2

... 900 C. Voor de aanpassing tussen

delay-line 1 en delay-line 2 kunnen we de volgende vergelijkingen opstellen:

{

R + R / /R ... R
a b k2 kl

R / / (R + R ) ... R
b a k1 k2

Lossen we deze vergelijkingen op voor R en R dan krijgen we:
a b

R
a j R

+ R kl
- k2R - R

kl k2

Voor de aanpassing tussen delay-line 2 en 3 kunnen we hetzelfde stelsel

vergelijkingen opstellen met dezelfde oplossing voor R
c

en R
d

:

j R
R ± R k2

c k3 R - R
k2 k3
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We nemen hier uiteraard de positieve oplossingen en met R - 1150 Of
k1

R
k2

= 1000 a en R
k3

R 415.33 a
a

900 a levert dit:

R - 316.23 a
c

R
b

2768.88 a R
d

-2846.05 a
Deze impedantie aanpassingen verzwakking het signaal echter weI met een

factor:

R
kl

R + R
1 Itl

R/IR
kl

* R + R IIR
a b Itl

R/ IRk / IR2
* R + R IIR IIR - 0.50 * 0.64 * 0.55 - 0.176

c d 1t3 2

De tegengekoppelde versterker kan het signaal echter weer voldoende

versterken.

4.1.3 De inverter- en optelschakeling.

Zoals uit de vorige paragraaf is gebleken dient de inverter om een goede

afsluiting van de delay-line te krijgen. De inverter dient echter ook om het

signaal te inverteren zodat we voor de optelschakeling een inverterende

versterker kunnen gebruiken. In figuur 21 staan de beide schakelingen

getekend.

R4

R3

figuux 21. Schema van de inverter en optelschakeling.

De overdrachtsfunctie voor de inverter wordt:

H(s) -
V

2

V
1

- 1 kC +Voor R
l

- 900 a (- afsluiting van de delay-line) en voor R
2

+ P
l

5 ko gekozen. Hiermee kunnen we dus voldoende versterken om de
pot
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verzwakking van de delay-line te compenseren. Voor de optelschakeling geldt

als overdrachts- functie [6b.)

R + P Rs + P
V 5 2 2V V

4 R 2 R 3
3 4

Voor R -R -2.2 kC en voor R + P - 1 kC + 5 kC gekozen.
3 4 5 2 pot

Met de inverter kunnen we de amplitude van de impulsresponsie met ~ - 1.0
1

regelen en met de optelschakeling kan de amplitude van beide impuls-

responsies gelijktijdig geregeld worden. Het uitgangssignaal V is nu de
4

DOG-puIs die voor detectie aan de detectieschakeling wordt aangeboden.

4.2 De detectie.

In bijlage 3b staat het blokschema van de detectieschakeling weergegeven

zoals die algemeen beschreven is in paragraaf 2.5.1. Met deze schakeling

worden DOG-pulsen gedetecteerd waarvoor geldt dat ze hoog genoeg zijn wat

betreft amplitude, twee nuldoorgangen hebben en waarvan de twee

nuldoorgangen binnen een bepaalde tijd plaatsvinden. Als resultaat wordt een

interrupt gegenereerd die doorgegeven wordt aan een digita Ie signaal

processor voor verdere verwerking.

In de detectie schakeling wordt gebruik gemaakt van een pixelklok (pclk)

waarmee ook de camera geklokt wordt. Deze heeft een zodanige frequentie dat

elke periode een pixel de camera zal verlaten. Hier wordt gebruik gemaakt

van een pixelklok van 11.25 MHz.

4.2.1 De nuldoorgangsdetectie en synchronisatie.

De nuldoorgangsdetectie vindt met behulp van een comparator plaats (zie

figuur 22.). Voor een comparator geldt algemeen [6c.):

V > V V .. V - 5 V
+ u H

V < V V - V - 0 V
+ u L

Voor de comparator is een LM 319 gekozen. Als schakeldrempel V nemen we niet-
precies o V maar een iets hogere waarde omdat zodoende kleine fluctuaties

van het ingangssignaal niet tot gevolg hebben dat de comparator schakelt.
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Deze kleine fluctuaties kunnen namelijk kleine storingen zijn die niet in

+ v

+ v

- u s

v

12

319

RL

V

figuur 22. Schema van de nuldoorgangsdetectie.

het ingangssignaal thuis horen. Er geldt nu:

R
3

.....",..--".......-V
R

2
+ R

3
H

Stel dat we een schakeldrempel van V-50 mV willen dan worden R - 100 kO
2

en R - 1 kO. Aangezien de comparator LM 319 een open collector uitgang heeft
3

moet deze uitgang via een pull-up weerstand R - 500 0 aan de voedings
L

spanning + 5 V gelegd worden om een TTL-compatible uitgangssignaal te

krijgen.

Het signaal dat uit de nuldoorgangsdetector komt wordt gesynchroniseerd met

behulp van de schakeling uit figuur 23 [6d.].

+ V

4 A
2 0 p Q

5 12 0 p

3
R 11 R

CLK CLK
C
~

6 t ~ 8
L

74ALS74 §74ALS74
1

figuur 23. Schema van de synchronisatie.
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Er wordt hier gebruik gemaakt van twee D-flipflops (74ALS74) en een

nand-poort (74ALSOO). Het timing-diagram van de nuldoorgangsdetectie en van

de synchronisatie staat in figuur 24 weergegeven.

pclk

nuld

syn nuld

2.

preset =====5
figuur 24. Timing-diagram nuldoorgangsdetectie en synchronisatie.

Uit dit timing-diagram blijkt dat zodra de uitgang van de nuldoorgangs

detector (nuld) hoog wordt de eerste flipflop op de eerstvolgende stijgende

flank van de pixelklok (pclk) de data aan zijn uitgang overneemt. De tweede

flipflop zal op de tweede stijgende flank van de pixelklok (pclk) de data op

zijn uitgang overnernen. Als we nu de Q-uitgang van de eerste flipflop en de

Q-uitgang van de tweede flipflop aan een nand-poort aanbieden krijgen we aan

de uitgang van de nand-poort een laag actief "preset"-signaal dat aIleen na

een stijgende flank van de nuldoorgangsdetectie (nuld) verschijnt. Dit

"preset"-signaal wordt gebruikt om de generatie van een window te starten.

4.2.2 De window-generatie.

+5V

~;~~t ~lltJJrE
TcEEK

E

74HC40103 i

figuur 25. Schema van de window-generatie.
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Het window dient om DOG-pulsen van een bepaalde lengte te kunnen selecteren.

Binnen het window zullen twee nuldoorgangen en een niveaudetectie plaats

gevonden moeten hebben om een goede DOG-puIs te detecteren.

De generatie van dit window gebeurt met behulp van een down-counter

(74HCT40103) zoals in figuur 25 staat weergegeven. Het timing-diagram van

deze window-generatie staat in figuur 26 weergegeven.

pelk

preset

elk

window

figuur 26. Timing-diagram van de window-generatie.

De schakeling start zijn werking zodra de preset laag wordt. Dan worden de

acht data-bits Po tim P7 ingeklokt. Deze data-bits zullen de lengte van het

window bepalen. Op de eerst volgende stijgende flank van de pixelklok (pclk)

na het inlezen van de data-bits zal de counter beginnen met aftellen. Zodra

de preset is gegeven zal het windowsignaal hoog worden en zal de and-poort

(74ALS08) de klokpulsen doorlaten zodat de counter verder af kan tellen. Als

de counter nul heeft bereikt zal het windowsignaal laag worden en zal dus de

and-poort de klokpulsen niet meer doorlaten zodat de counter stopt met

aftellen en het windowsignaal laag blijft tot de volgende preset gegeven

wordt.

De breedte van het window wordt bepaald door de stand van de data-bits. Deze

w

~ I~ i~ 11~ e 43

GO
~ii~~~~8c

~i~i~9~g
74LS3731~~11~

2 ,

figuur 27. Schema van de instelling van de window breedte.
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acht bits moeten voor de start van het naadzoek- of naadvolgproces ingesteld

worden. De digitale signaalprocessor kan deze bits in een latch (74LS373)

klokken (zie figuur 27.) waarna deze latch de bits op zijn uitgang vasthoudt

tot nieuwe data ingeklokt wordt door de processor. Voorlopig gebeurt het

instellen van deze bits echter nog met dip-switches.

4.2.3 De niveaudetectie en data-generatie.

De niveaudetectie vindt met behulp van een schmitt-trigger plaats. Hier is

gekozen voor een inverterende schmitt-trigger zoals die in figuur 28 staat

weergegeven. Er is gebruik gemaakt van een als schmitt-trigger geschakelde

comparator LM 319. Voor deze schmitt-trigger geldt algemeen [6e.]:

P R

- 0 V
4 5 o - VV V +

u P + R p P + R 11
4 5 4 5

P Rs
- 5 V

4
5 -V V + V

u p + R P P4 + Rs i2
4 5

Hierin is V het schakelpunt van de ingangsspanning als V van laag naar
i1 u

hoog gaat en V
i2

het schakelpunt van de ingangsspanning als V
u

van hoog naar

+5V
v

6 e ~

- u s

+ v

V
p

Z NER DIODE

e

figuur 28. Schema van de niveaudetectie en data-generatie.
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Iaag gaat. Werken we deze twee vergeIijkingen uit dan krijgen we voor de

schakelspanningen:

V
12

P
4

V
P + R p

4 5

P V + R 5
4 p 5
P + R

4 5

schakelniveau V
i2

zal een

Bij deze inverterende schmitt-trigger is het dus mogelijk om V op een
11

ongeveer constante spanning te houden en met behulp van P kan dan het
4

bovenste schakelniveau V gevarieerd worden. Het bovenste
12

zal nu als detectieniveau V dienst doen. De referentiespanning V
T p

kleine positieve spanning moeten zijn voor de juiste werking van de schmitt-

trigger. Als de DOG-puIs nameIijk zeer breed is en dus ingezakt is zal de

schmitt-trigger terug moeten schakelen.

Met behulp van een zenerdiode kan een zeer stabiele referentiespanning V
p

verkregen worden. Voor de zenerdiode is een BZX55 van 6.2 V gekozen omdat

deze het meest temperatuuronafhankelijk is. Er geldt [6f.]:

R + P
7 8 12VV voor V < V

z R +R + P z zener
6 7 8

V V voor V ~ V
z zener z zener

Hierin is V de spanning waarbij het zenereffect optreedt. Hier is dat
zener

dus 6.2 V. De weerstandswaarden zijn R - 820 0, R - 1.2 kO en P = 200 0
6 7 8

gekozen omdat bij deze waarden het zenereffect optreedt. We kunnen nu met

behulp van P de referentiespanning V regelen. Deze is ingesteld op
8 p

V -150 mV. Door P = 390 kO + 2 Me en R c 100 kO te kiezen heeft V
p 4 pot 5 +

geen invIoed op de referentiespanning. De grenzen van de schakelspanning V
i1

en V worden nu:
12



390k 150 mV - 119 mV
390k + lOOk

390k + 2000k
390k + 2000k + lOOk 150 mV - 144mV

V
i1

V
i2

{
-{
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390k 150mV + lOOk 5V _ 1.12 V
390k + lOOk

(390k + 2000k) 150 mV + lOOk 5V
390k + 2000k + lOOk

- 344 mV

Indien de schmitt-trigger een niveau gedetecteerd heeft zal deze op de

neergaande flank van de DOG-puls weer terugschakelen. Ret signaal dat de

schmitt-trigger geeft bij een niveaudetectie zal echter bewaard moeten

worden zodat aan het einde van het window de goede DOG-puls geselecteerd kan

worden. Het bewaren van deze data kan met behulp van een D-flipflop gebeuren

die als Set-Reset (SR) flipflop is geschakeld zoals in figuur 28 is gebeurd.

Als de uitgang van de schmitt-trigger laag wordt zal de flipflop op zijn

uitgang de data van de D-ingang overnemen. Deze data is dus altijd -1-. De

uitgang van de flipflop blijft hoog totdat er een reset is gegeven. Uit het

timing-diagram (figuur 29.) blijkt dat door middel van de and-poort een

pclk
syn nuld
nivd

oneniv

data ~:
jreaet

figuur 29. Timing-diagram van de niveaudetectie en data-generatie.

datasignaal gegenereerd kan worden indien er een nuldetectie en een niveau

detectie heeft plaatsgevonden. Dit data-signaal is nodig OPdat het

interrupt-generatieblok met behulp van het window kan bepalen of er een

goede DOG-puls is verschenen.

We gebruiken hier de gesynchroniseerde nuldetectie omdat bij bet laag worden

van dit signaal ook het window wordt gestart. De lengte van het in te

stellen window heeft nu dus de kleinste afwijking ten opzichte van de

werkelijke waarde.



49

4.2.4 De interrupt-generatie.

De generatie van een interruptsignaal dat aan de digitale signaalprocessor

moet worden doorgegeven gebeurt met behulp van de schakeling in figuur 30.

Met behulp van het window kunnen we detecteren of er geldige data aanwezig

is. Er is geldige data als er binnen het window twee nuldoorgangen en een

niveau gedetecteerd zijn. Uit het timing-diagram van figuur 31 wordt de

werking van de schakeling duidelijk.

Het window wordt met behulp van een nand-poort gelnverteerd. Op de stijgende

flank van het gelnverteerde window (nwin) zal de tweede flipflop de data op

C
,........2..

II

W NDCW
1n f

IA"A 'ilA ,soo

+5V

14 A 10 B

~ 0 P Q~ ~D P Q 9
~

3
R

11
R

IP' .K CLl< CLK

t ~ r---L t ~ 8
>

T174ALS74 Tf4ALS 74

DW:N>

figuur 30. Schema van de interrupt-generatie.

zijn D-ingang overnemen op zijn uitgang. Met behulp van de eerste D-flipflop

wordt het window een klokperiode (pclk) vertraagd. Dit vertraagde window

pclk
window
dwin

data
nwin
int

figuur 31. Timing-diagram van de interrupt-generatie.

(dwin) zorgt voor het resetten van de tweede flipflop. Zodra dus dwin weer

laag wordt zal de uitgang van de tweede flipflop ook weer laag worden. Er is

dus een interrupt van een klokperiode verkregen.
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4.2.5 De reset-generatie.

Met behulp van de sequentiele logika uit figuur 32 is het mogelijk een

lokaal gedeelte van de detectieschakeling te resetten. Zoals uit figuur 28

blijkt zal de flipflop die gebruikt wordt voor de data-generatie, als deze

eenmaal geset is, aan de uitgang ftlft blijven totdat de flipflop gereset

wordt. Deze SR-flipflop resetten we voor en na het window. Op het moment dat

het window wordt gestart wordt de preset geinverteerd en als reset-signaal

gebruikt. Aan het einde van het window wordt met behulp van het window, het

vertraagde window en de klok een reset-signaal gegenereerd.

N

fiquur 32. Schema van de reset-generatie.

Het resetten van de flipflop van de data-generatie is noodzakelijk omdat

indien de data-generatie een ftlft blijft geven en er is binnen het window

niet aan aIle andere voorwaarden voldaan er geen interrupt gegenereerd mag

worden. Indien nu in een volgend window weI twee nuldoorgangen worden

gedetecteerd maar geen niveau dan zal de data-generatie nog steeds een

ftlft geven omdat deze niet gereset is. Er wordt dan dus een interrupt

gegenereerd die er niet mag zijn.

De master-reset (MR) uit figuur 22 zorgt dat de gehele schakeling aan het

begin van elke lijn wordt gereset. De master-reset komt namelijk op elke

synchronisatiepuls binnen. Het resetten van de hele schakeling is

noodzakelijk omdat we nu zeker weten dat aIle flipflops na de reset een

vast gedefinieerde toestand hebben.
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4.3 De afregelprocedure.

We hebben drie instelorganen om de gehele schakeling af te regelen. Dit

afregelen gebeurt met behulp van drie potentiometers:

a. Met de potentiometer P van de inverter kunnen we de diepte van het
1

inzakken van de DOG-puIs bij brede ingangspulsen regelen.

b. Met de potentiometer P van de optelschakeling kunnen we de totale
2

amplitude van de DOG-puls regelen.

c. Met de potentiometer P
4

van de schmitt-trigger kunnen we het detectie

niveau V regelen.
T

De volgende procedure zal nu gevolgd moeten worden om de volledige

schakeling, DOG-filter en detectieschakeling, goed te laten werken:

1. Regel bij de streepbreedte die gedetecteerd met worden de amplitude van

de DOG-puIs met behulp van (b) af op 1 V.

2. Maak de ingangspuls zo breed dat de DOG-puls volledig inzakt.

3. Regel met behulp van (a) de DOG-puIs zodanig af dat de nuldoorgangs

detector niet terugschakelt en de niveaudetector weI terugsehakelt.

Regel de DOG-puls eehter weI zo laag mogelijk af.

Doe dit met het deteetieniveau V (e) zo laag mogelijk zodat
T

makkelijk gezien kan worden of de niveaudeteetor terugschakelt.

4. Stel het deteetieniveau (c) in op de gewenste waarde.

In figuur 33 staan voor de duidelijkheid de sehakelniveau's nog een keer

getekend.

--t
offset

ov --------''r----f------------------.,..

fiquur 33. De sehakelniveau's voor de afregelproeedure.

We zien nu dat kleine offset-spanningen geen invloed hebben op de deteetie
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van de DOG-puls omdat we het midden van de DOG-puls kunnen afregelen.

4.4 De demonstratie opstelling.

om het resultaat van het DOG-filter dat door de detectieschakeling verwerkt

is op een TV-beeld te kunnen zetten, zodat we het resultaat van de

DOG-filterwerking kunnen bekijken is voor een eenvoudige methode gekozen:

Het ingangssignaal wordt van de luminantie informatie ontdaan zodat we

alleen de sync-pulsen overhouden. Bij deze sync-pulsen wordt nu het

geinverteerde uitgangssignaal van de niveaudetector opgeteld. Tevens wordt

bij dit signaal de interrupt gevoegd. We hebben nu een videosignaal

verkregen dat naar een TV gestuurd kan worden. De schakeling uit figuur 34

is hiervoor gebruikt.

+ v

v

+ v

.v~lOZ.1IT--«: . T 1

G
v

figuur 34. De schakeling voor de demonstratie opstelling.

In deze schakeling zijn T , T , T en T npn-transistoren en T , T4, Ts en
1 2 7 8 3

T
6

pnp-transistoren. Voor de verschilversterker T1 en T2 geldt:

I I
cl c2

V
c2

V - V
bl b2

1
""""2" SRc

S - 40 I
c
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V wordt met behulp van R ingesteld op 0.3 V omdat het ingangssignaal
~ 3

boven 0.3 V, het zwartniveau, weggehaald moet worden. De transistoren moeten

dus bij 0.3 V schakelen. Er geldt:

V - V - V - 0.7 V
be2 b2 e2- 0.3 -V -07V -> V - -0.4 Ve2 • e2

V - V - V -0.7 V
bel bl el

- V - V - 0.7 V > V -0.3 V
bl e2 bl

T geleidt als V > 0.7 V ) V
bl

> 0.3 V
1 bel

T geleidt als V < 0.7 V ) V < 0.3 V
1 bel bl

Dus geldt voor de verschilversterker:

V > 0.3 V
bl

V < 0.3 V
bl

T geleidt, T spert.
1 2

De stroom loopt door T en door R , T
3

• De spanning V zal
1 c c2

dus afgeknepen worden.

T
l

spert, T
2

geleidt.

De stroom loopt door T
2

• V voIgt V en V voIgt V =V
el bl c2 e2 el

R kan nu als voIgt bepaald worden:
1

V
e

V

-0.4 V

-12 V

Stel dat I
k

ontstaat door

4 rnA dan wordt R .. 2.9 kO. Met R is nu het verschil dat
1 3

de praktisch niet exacte waarde van R te compenseren en kan
1

tevens het schakelniveau van T
l

en T
2

vastgelegd worden.

en T
2

ombeurten sperren en geleiden zal door R
c

de volledige stroom

.. 4 rnA lopeno Als T
2

spert zal over R
c

.. 120 0 een spanning van
-3

.. 4 10 120 = 0.48 V vallen V is dan dus 4.52 V.
c2

Omdat T
1

I ... = I
J< c2

V = I R
c2 c

De werking van T en T kan als voIgt begrepen worden:
3 4

Een npn-transistor zal geleiden als V <-0.7 V en sperren als V > -0.7 V
be be

Hier geldt dus:

V ~ 4.52 V
e3

V < 4.52 V
e3

T geleidt.
3

V • 0.3 V want er zal 4 rnA door 75 0 lopen, dus geldt
c3

V =1 R=410-
3

75=0.30V.
c3 c3

T3 spert.

V = 0 V want V ligt dan via 75 0 aan aarde.
c3 c3
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Met behulp van R
6

kan nu het volledige uitgangssignaal verschoven worden. Er

kan hiermee een bepaalde offset-spanning gegeven worden aan V . De weerstand
u

R dient om het nulniveau ook echt op 0 V te leggen.
4

Met behulp van T7 en Te, zogenaarnde emittervolgers, kan ook als de uitgang

van de nand-poort hoog is voldoende stroom geleverd worden. De transistoren

Ts en T6 zorgen dat de hoog-niveau's van de niveaudetectie en de interrupt

signalen aan het signaal met aIleen synchronisatiepulsen wordt toegevoegd.

De weerstanden R , R , R en R bepalen de schakelniveau's van Ts en T6.
7 e 9 10

De schakeling is zodanig afgeregeld dat hij direkt zonder interface op het

Data Translation VISION SYSTEM kan worden aangesloten voor een performance

analyse van het DOG-filter met behulp van het software pakket VISION VERSION

1.01, Image Processing Software, of voor een demonstratie. Voor demonstratie

doeleinden is in het VISION pakket een macro geschreven met de naam

DOGDEMO.HAC.
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5. EXPERIMEN'1'EN EN RESOLTATEN

Aan het DOG-filter zijn uiteraard uitvoerig metingen verricht om na te

kunnen gaan of het filter correct werkt. Tevens zijn metingen gedaan aan de

afzonderlijke tweede orde filters en de achtste orde filtersecties. In dit

hoofdstuk zullen de belangrijkste experimenten en resultaten besproken

worden. De metingen die verricht zijn aan de detectieschakeling zullen ook

aan de orde komen. De apparatuur die bij de experimenten is gebruikt staat

in bijlage 4 vermeld. De performance van het DOG-filter en de detectie

schakeling is bekeken met betrekking tot de streepdetecterende en

ruisfilterende eigenschappen. Deze performance analyse is uitgevoerd met

behulp van videobeelden die aan de schakeling worden aangeboden.

5.1 Bet DOG-filter.

Het DOG-filter bestaat uit twee ae
orde filters, een delay-line, een

inverter en een optelschakeling. De ae orde filters zijn elk opgebouwd uit
e

vier in cascade geschakelde 2 orde filters. Aan deze afzonderlijke

onderdelen en aan het DOG-filter als geheel zijn diverse experimenten en

o
functie
generator ~~~~~~

puls
generator

fiquur 35. Meetschema t.b.v. metingen aan het DOG-filter.

enige losse waarnemingen gedaan. De Metingen aan het DOG-filter zijn

verricht volgens het meetschema in figuur 35.

5.1.1 De tweede orde filters.

Van de afzonderlijke tweede orde filters zijn de overdrachtsfuncties
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gemeten. Deze blijken zeer goed overeen te komen met de resultaten zoals die

verkregen zijn met behulp van de simulaties in Matlab. De grafieken en

numerieke resultaten zijn niet in dit verslag opgenomen omdat de

afzonderlijke overdrachtsfuncties minder belangrijk zijn dan de

overdrachtsfuncties van de gehele Se orde filters. Deze moeten immers de

gaussische impulsresponsies leveren waaruit het DOG-filter is opgebouwd. Van

de twee Se orde filters is de overdrachtsfunctie gemeten door voor Vi een

sinussignaal met V - 250 mV te nemen. In tabel 1 staan de resultaten van
i rms

de metingen van de overdrachtsfuncties van de Se orde filters met ~ ~ 1.0
1

en ~2 ~ 1.6 weergegeven.

Tabel 1. Resultaten van de metingen van de overdrachtsfuncties.

~ ~ 1.0 ~ ~ 1. 6
1 2

f (MHz) V (mV ) V Iv, (prakt) V Iv (th) V (mV ) V IV (prakt) V IV, (th)
u rms u ~ u i u rms u i u ~

0.1 780.00 3.1200 3.0840 730.00 2.9200 2.8410
0.2 680.00 2.7200 2.6790 500.00 2.0000 1.9830
0.3 530.00 2.1200 2.0800 257.00 1. 0280 1. 0500
0.4 375.00 1. 5000 1.4900 107.00 0.4280 0.4500
0.5 238.00 0.9520 0.9400 40.00 0.1600 0.1510
0.6 140.00 0.5600 0.5400 14.00 0.0560 0.0496
0.7 79.50 0.3180 - 4.S0 0.0192 -
0.8 42.20 0.1690 0.1550 1. 95 0.0078 0.0072
0.9 22.60 0.0904 0.0911 0.89 0.0036 0.0036
1.0 13.00 0.0520 0.0276 0.46 0.0018 0.0009
1.1 6.20 0.0248 0.0144 0.31 0.0012 0.0004
1.2 3.40 0.0136 - 0.24 0.0010 -
1.3 2.00 0.0080 0.0074 0.23 0.0010 0.0002
1.4 1.23 0.0049 0.0038 0.22 0.0009 0.0001
1.5 0.79 0.0032 0.0020 0.22 0.0009 0.0000
2.0 0.30 0.0012 0.0002 0.22 0.0009 0.0000
2.5 0.24 0.0010 0.0000 0.22 0.0009 0.0000
3.0 0.24 0.0010 0.0000 0.22 0.0009 0.0000
4.0 0.24 0.0010 0.0000 0.22 0.0009 0.0000
5.0 0.24 0.0010 0.0000 0.22 0.0009 0.0000

In deze tabel staan bij elke waarde van de frequentie naast de gemeten

spanningswaarde van V ook de gemeten overdrachtsfunctie V Iv (prakt) en de
u u i

waarde van de overdrachtsfunctie V Iv (th) zoals die uit de simulatie is
u i

verkregen. In bijlage 5a staan de waardes uit tabel 1 in grafieken uitgezet.

Uit deze tabel en grafieken kunnen we concluderen dat de praktische



57

overdracht zeer goed overeen komt met de theoretische, gesimuleerde

overdracht.

5.1.2 Het gehele DOG-filter.

Bij het DOG-filter zijn verschillende metingen gedaan aan de impuls

responsie, de DOG-puls. Hierbij is gebruik gemaakt van een pulsgenerator die

pulsen genereert die aan het DOG-filter worden aangeboden waarna metingen

kunnen worden gedaan aan de responsie. De breedte van de ingangspuls is

gevarieerd en daarbij zijn aan de uitgang van het DOG-filter de volgende

metingen verricht: De breedte van de DOG-puls, dat wil zeggen de tijd tussen

twee nuldoorgangen, de positieve amplitude van de DOG-puls en de vert raging

van de DOG-puls, dat wil zeggen de tijd tussen de hooggaande flank van de

ingangspuls en de eerste nuldoorgang van de DOG-puls. Voor deze meting is de

ingangspuls op 1 V en de maximale amplitude van de DOG-puls op 1 V
tt t

afgeregeld. De resultaten van deze metingen staan in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2. Resultaten van de metingen aan de impulsresponsie t.g.v.

variaties in de breedte van de ingangspuls.

2.608081. 992.0

breedte breedte amplitude DOG-puIs (mV ) vert raging
ingangs DOG-puls

t
DOG-puIs

puIs (J,Ls) (J,Ls) links midden rechts (J,Ls)

0.1 1.29 - 74 - 2.06
0.2 1.26 - 198 - 2.10
0.3 1.27 - 344 - 2.16
0.4 1.28 - 456 - 2.20
0.5 1.29 - 576 - 2.25
0.6 1.31 - 680 - 2.29
0.7 1.32 - 760 - 2.34
0.8 1.34 - 876 - 2.38
0.9 1.37 - 912 - 2.42
1.0 1.39 - 968 - 2.46
1.1 1.42 - 1000 - 2.49
1.2 1.44 - 1020 - 2.52
1.3 1. 48 - 1020 - 2.53
1.4 1.55 - 1030 - 2.56
1.5 1. 61 - 1010 - 2.57
1.6 1. 70 - 992 - 2.58
1.7 1. 75 - 952 - 2.58
1.8 1. 83 - 912 - 2.59
1.9 1. 89 - 864 - 2.59

- -



58

2.5 2.42 568 496 592 2.59
3.0 2.92 568 264 504 2.60
3.5 3.40 560 120 480 2.60
4.0 3.91 552 40 464 2.60
4.5 4.39 552 16 472 2.61
5.0 4.90 552 0 464 2.62
6.0 5.85 552 0 464 2.63
7.0 6.91 552 0 464 2.62
8.0 7.90 552 0 464 2.63
9.0 8.90 552 0 472 2.64

10.0 9.96 552 0 472 2.62
15.0 14.80 552 0 472 2.62
20.0 19.70 552 0 472 2.62

In deze tabel staat de amplitude van de DOG-puIs in drie kolommen verdeeld.

Als namelijk de DOG-pu1s in gaat zakken bij breder wordende ingangspulsen,

zullen de amplitudes van de linker puIs, van het ingezakte midden en van de

rechter puIs gemeten kunnen worden. In bijlage 5b staan de resultaten uit

tabel 2 in grafieken uitgezet. Uit de tabel, de volledige grafieken en

vergrote grafieken kunnen we zien dat de breedte van de DOG-puIs ongeveer

constant blijft tot een ingangspulsbreedte van 1.3 ~s. Daarna stijgt de

breedte van de DOG-puIs lineair met de ingangspulsbreedte. De amplitude van

de DOG-puIs loopt lineair op tot een ingangspulsbreedte van 1.1 ~s, blijft

dan constant tot 1.5 ~s en vertoond daarna een splitsing in drie lijnen

omdat de DOG-puIs gaat inzakken. Dit is vooral goed te zien in de grafiek

die een stuk van de gehele grafiek vergroot weergeeft. De vert raging van de

DOG-puIs verloopt ook lineair tot een ingangspulsbreedte van ongeveer 1.2 ~s

en vertoond daarna een constant verloop.

Het constant blijven van de DOG-pulsbreedte tot 1.3 ~s, het lineair verloop

van de DOG-pulsamplitude tot 1.1 ~s en het lineair verloop van de vertraging

van de DOG-puIs tot 1.2 ~s ingangspulsbreedte komt prima overeen met de

theorie. De responsie van het DOG-filter heeft immers een breedte tussen de

nuldoorgangen van 1.2230 ~s en de gemeten krommes moeten tot een breedte van

ongeveer 1.2 ~s van de ingangspuls het verloop tonen zoals ze in de

grafieken staan uitgezet. De gemeten waardes van de ingangspulsbreedte komen

dus zeer goed overeen met de DOG-pulsbreedte van ongeveer 1.2 ~s. De

amplitudes van de linker en rechter puIs zijn niet gelijk. Dit wordt

veroorzaakt door het niet helemaal symmetrisch zijn van de DOG-puIs.
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Door de amplitude van de ingangspuls te varieren kunnen we bij de

impulsresponsie van bet DOG-filter de breedte, dat wil zeggen de tijd tussen

twee nuldoorgangen, de positieve amplitude en de vertraging, dat wil zeggen

de tijd tussen de booggaande flank van de ingangspuls en de eerste

nuldoorgang, meten. Voor deze metingen is de amplitude van de ingangspuls

afgeregeld op 1 V bij een breedte van de ingangspuls van 1.34 ~s. De
tt

amplitude van de DOG-puIs is bij deze waardes afgeregeld op 1.02 V . De
t

resultaten van deze metingen zijn in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3. Resultaten van de metingen aan de impulsresponsie t.g.v.

variaties in de amplitude van de ingangspuls.

amplitude breedte amplitude vert raging
ingangs DOG-puIs DOG-puIs DOG-puIs
puls(V ) (~s) (V ) (~s)

tt t

0.05 1.54 0.050 2.55
0.10 1.53 0.100 2.56
0.20 1.51 0.194 2.56
0.30 1.51 0.296 2.57
0.40 1.52 0.396 2.54
0.50 1.52 0.496 2.57
0.60 1.52 0.576 2.55
0.70 1.52 0.680 2.55
0.80 1.52 0.800 2.55
0.90 1.50 0.880 2.56
1. 00 1.51 0.992 2.60
1.20 1.52 1.200 2.55
1.50 1.52 1. 480 2.57
2.00 1.50 1. 960 2.57
2.50 1. 49 2.480 2.56
3.00 1.48 3.080 2.55

Uit deze tabel blijkt dat de breedte van de DOG-puIs ongeveer constant

(± 1.51 ~s) is en de vert raging van de DOG-puIs ook ongeveer constant

(± 2.55 ~s) is bij variaties in de amplitude van de ingangspuls. De

amplitude van de DOG-puIs blijkt een lineair verband te bezitten met de

amplitude van de ingangspuls.

Ook dit is weer prima in overeenstemming met de tbeorie. De DOG-puIs mag wat

betreft vertraging en breedte immers aIleen reageren op veranderingen van de

breedte van de ingangspuls en niet op veranderingen van de amplitude van de
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ingangspuls. De amplitude van de DOG-puIs vertoond een goed lineair verband

met de amplitude van de ingangspuls.

Indien de ingangspulsen te snel na elkaar komen zullen de responsie

DOG-pulsen in elkaar overvloeien. Om dit te voorkomen is de minimale tijd

tussen twee ingangspulsen, of lichtstrepen, 5.86 ~s. Dit is 57.3 pixels.

Van de inverter en de optelschakeling zijn de minimale en de maximale

versterking A gemeten bij een sinussignaal van 100 kHz op de ingang. De

resultaten hiervan voor de inverter met V - 300 mV zijn:
i rms

min A:

max A:

V 337 mV
u rms

V .. 2.15 V
u rms

gemeten:

A 0.34/0.3 1.123

A .. 2.15/0.3 .. 7.167

theorie:

A - 1.111

A .. 6.667

De resultaten voor de optelschakeling met V .. 300 mV op beide ingangen
i rms

gelijktijdig zijn:

gemeten: theorie:

min A: V 270 mV A co
0.27/2

0.45 A co 0.45co ..
u rms 0.3

A: V 1.72 V A co
1.72/2

2.86 A co 2.70max ""u rms 0.3

De resultaten komen dus goed overeen met de theorie.

De grootte van de twee negatieve lobben van de DOG-puIs blijkt afhankelijk

te zijn van de breedte van de ingangspuls. Als de breedte van de ingangspuls

kleiner is dan de gedimensioneerde breedte van de DOG-puIs dan is de linkse

lob groter dan de rechtse. Is de breedte van de ingangspuls ongeveer gelijk

aan de gedimensioneerde breedte van de DOG-puIs dan zijn de twee negatieve

lobben ook ongeveer gelijk in grootte. Indien de breedte van de ingangspuls

groter is dan de gedimensioneerde breedte van de DOG-puIs dan is de rechtse

lob groter dan de linkse lob. De oorzaak van deze verandering van de grootte

van de lobben moet gezocht worden in het niet constant zijn van de

vertraging van de twee achtste orde filters ten opzichte van elkaar. Als

namelijk bij verandering van de ingangspulsbreedte beide filters een andere

extra vertraging, t.o.v. de gedimensioneerde vertraging bij de juiste

ingangspulsbreedte, aan het signaal toevoegen liggen de snijpunten van de

gaussische impulsresponsies niet meer op dezelfde hoogte. Daardoor zullen de

twee negatieve lobben niet meer even groot zijn.
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5.2 De detectie.

Bij de nuldoorgangsdetector is de schakeldrempel V_ van de comparator gemeten.

Deze blijkt V - 50.7 mV te zijn. Theoretisch was deze V-50 mV. Bij de

van V a 28 mV tot
p

49 mV en V - 847 mV bij
p

ook hier dus zeer

V
p

een zenerspanning van V - 5.93
z

goed overeen met de theorie.

niveaudetector is de referentiespanning V van de schmitt-trigger gemeten.
p

Deze bleek met behulp van P regelbaar te zijn
8

- 868 mV. Theoretisch waren deze waardes V
p

V. De resultaten komen

De rest van de detectieschakeling is uitgevoerd in digitale hardware. Bij

deze schakeling is nog gekeken naar de instelling van het window. De

data-bits bleken op minimaal 16 pixels ingesteld te moeten worden om een

lichtstreep te kunnen detecteren die een breedte heeft die overeen komt met

de gedimensioneerde DOG-filterresponsie. Er blijken dus 16 pixels

gedetecteerd te worden. De breedte van de DOG-filterresponsie was

gedimensioneerd op 12 pixels. De afwijking wordt veroorzaakt door

afwijkingen in de componenten van het DOG-filter en doordat het signaal dat

van de nUldoorgangsdetector komt gesynchroniseerd moet worden en daardoor

een periode van het kloksignaal vertraagd wordt. Bovendien zal de down

counter in de window-generator nog een zekere vertraging hebben. Al deze

factoren samen kunnen de afwijking van 3 a 4 pixels verklaren.

Ala laatste is hier de breedte van de interrupt gemeten. Deze blijkt 70 ns

breed te zijn op het logisch "O"-niveau en 45 ns op het logisch "1"

niveau. Theoretisch moet de interrupt een periode, dus 88 ns breed zijn op

het logisch "l"-niveau bij een frequentie van 11.25 MHz. Deze afwijking

wordt veroorzaakt door de hoge frequentie waarmee gewerkt wordt en door het

niet ideale kloksignaal. De klokgenerator zou hiervoor verbeterd moeten

worden.

5.3 De perfo~nce van het DOG-filter.

Een performance analyse van het DOG-filter is uitgevoerd met behulp van het

Data Translation VISION SYSTEM. Er is hier gebruik gemaakt van het
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software pakket VISION VERSION 1.01, Image Processing Software. Het VISION

SYSTEM levert een beeld van 512 * 512 pixels. Elk pixel heeft een 8-bit

grijswaarde. Er zijn dus 256 grijswaarden mogelijk. De camera die gebruikt

wordt geeft echter een beeld van 604 * 512 pixels. De omrekenfactor voor het

aantal pixels in een lijn is dus: f pix - 1.18 f pix • In dit verslag
cam vis

zijn aIle aantallen pixels uitgedrukt in pixels van de camera. Door

P.W. Wojtek is een programma met de naam DOG.C geschreven in de programmeer

taal "C" waarmee TV-beelden gegenereerd kunnen worden met daarin drie

verticale strepen. Aan dit beeld kunnen naar believe ruis of reflecties

toegevoegd worden. De listing van dit programma staat in bijlage 6 gegeven.

Door de demonstratieschakeling wordt het resultaat van de niveaudetector en

het resultaat van de interrupt-generatie op het beeld gezet.

Als het programma DOG.C geactiveerd wordt kunnen verschillende waarden

ingesteld worden: De breedte van de lichtstreep (t pixels), de intensiteit

van de lichtstreep (0 .. 255), een verschuiving van de lichtstreep (f pixels)

om de naad te kunnen simuleren, de intensiteit van de achtergrond (0 .. 255),

de helling van de afnemende helderheid van een reflectie (0 .. 42), de soort

ruis en de signaal-ruis verhouding. Bij het toevoegen van de ruis kan een

keuze gemaakt worden uit witte ruis die op het hele beeld aIleen positief

gesuperponeerd wordt en waarbij de strepen dus aIleen maar lichter worden,

witte ruis, impulsruis en uitgezoomde ruis die op het hele beeld positief

en negatief gesuperponeerd worden. Witte ruis is hierbij ruis die

gelijkmatig verdeeld is over aIle grijswaarden en een vlak frequent ie

spectrum heeft. Impulsruis is ruis waarbij op bepaalde willekeurige plaatsen

grote positieve of negatieve ruispieken voorkomen. Bij de uitgezoomde ruis

is de impulsruis uitvergroot zodat er grotere ruisplekken op een bepaalde

plaats ontstaan.

Het beeld dat zo met het programma gemaakt is wordt nu in Frame Buffer 0 van

het Data Translation VISION SYSTEM opgeslagen. Met het RGB-videosignaal

kunnen we het beeld uit Frame Buffer 0 met het R-signaal op de TV zetten en

het G-signaal kunnen we naar het DOG-filter sturen. Het resultaat van het

DOG-filter, dus van de demonstratieschakeling, slaan we op in Frame Buffer 1

waarvan we weer het R-signaal op de TV zetten.
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Het voordeel van het gebruik van het VISION SYSTEM en de gebruikte

opstelling is dat we met het programma DOG.C goed gedefinieerde beelden door

het DOG-filter kunnen sturen en dus ook goed gedefinieerde resultaten

verkrijgen.

Om de prestaties van het DOG-filter te kunnen analyseren is eerst het

DOG-filter met behulp van het VISION SYSTEM afgeregeld. Hierbij moeten het

detectieniveau V van de niveaudetector en de breedte van het window
T

afgeregeld worden. Bij dit afregelen van het DOG-filter is de streep-

intensiteit 255 genornen, de achtergrondsintensiteit 0 en er is uiteraard

geen ruis aan het beeld toegevoegd.

Om de juiste breedte van het window te kunnen bepalen is voor variaties in

de ingangsstreepbreedte de windowbreedte waarbij een interrupt optreedt, de

breedte van de resulterende streep en de vertraging gerneten. Bij een breedte

van de ingangsstreep van 16 pixels heeft het DOG-filter een rnaxirnale

responsie. Bij deze DOG-puls bleek een window van 18 pixels een goede

heldere interrupt op het scherrn te geven.

Om het juiste detectieniveau V te bepalen is voor variaties in V en een
T T

varierende ingangsstreepbreedte de breedte van de resulterende streep

gerneten. Bij V = 0.8 V bleek de ingangsstreep van 16 pixels een
T

resulterende streep van 11 pixels te geven. Bij dit detectieniveau worden de

srnallere ingangsstrepen die een lagere amplitude geven en de bredere

ingangsstrepen waarvan het resultaat opgesplitst is niet gedetecteerd.

Alleen de gewenste streep wordt dus gedetecteerd. Bij de metingen wordt nu

steeds V - 0.8 V en de breedte van de ingangsstreep 16 pixels gehouden. De
T

verschuiving van de streep wordt in alle gevallen 8 pixels gehouden.

Bij de prestatie analyse van het DOG-filter zijn verschillende beelden door

het DOG-filter gestuurd. De belangrijkste zullen samen met hun resultaten

hier behandeld worden.

Als eerste zijn de gevolgen van variaties in de intensiteit van de strepen

en van de achtergrond bekeken. Hierbij werd bekeken of de niveaudetectie en

de interrupt nog aanwezig waren in het beeld en hoe breed de resulterende
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streep was. Bij de eerste meting werd de achtergrondsintensiteit 0 gehouden,

geen ruis toegevoegd en de intensiteit van de streep werd gevarieerd. Bij

een streepintensiteit van 255 levert dit uiteraard een bijna perfekt

resultaat (zie bijlage 7a.). Verlagen we de intensiteit van de streep dan

wordt de resulterende streep steeds smaller tot de ingangsstreep niet meer

gedetecteerd wordt bij een intensiteit van 175. Laten we nu de achtergronds

intensiteit varieren en houden we de intensiteit van de ingangsstreep 255

zonder ruis dan zien we weer een bijna perfekt resultaat bij een achter

grondsintensiteit van O. De resulterende strepen worden weer geleidelijk

smaller bij een toenemende achtergrondsintensiteit en verdwijnen tenslotte

helemaal bij een intensiteit van 140. Bij beide metingen blijft de

verschuiving van de streep goed waarneembaar totdat de resulterende strepen

zelf wegvallen. We zien nu dat we de achtergrondsintensitiet meer kunnen

veranderen dan de streepintensiteit. Het verhogen van de achtergronds

intensiteit zal aIleen een bepaalde offset aan het signaal geven terwijl het

verlagen van de streepintensiteit de amplitude van het signaal doet zakken.

Het verhogen van de achtergrondsintensiteit zal dus minder effect hebben op

de detectie dan het verlagen van de streepintensiteit.

Voegen we aan de beide gevallen uit de vorige alinea impulsruis toe dan

worden de resultaten iets slechter. Er zullen eerder gaten in de strepen en

dus ook in de interrupts vallen. De verschuiving van de streep zal op een

gegeven moment niet meer te onderscheiden zijn van de verschuivingen die

veroorzaakt worden door de impulsruis (zie bijlage 7b.).

Aan het ideale beeld met streepintensiteit 255 en achtergrondsintensiteit 0

kan nu witte ruis toegevoegd worden. Bij beide soorten witte ruis blijken

bij een signaal-ruis verhouding van 2 nog zeer goede resultaten geleverd te

worden. Bij een signaal-ruis verhouding van 1 wordt het resultaat duidelijk

slechter en geeft de witte ruis die aIleen positief op het beeld

gesuperponeerd is iets betere resultaten dan de ruis die positief en

negatief op het beeld gesuperponeerd is.

Indien we reflecties rond een streep aanbrengen worden er geen interrupts

gegenereerd omdat de ingangsstreep te breed wordt. Als er ook nog ruis aan

het beeld wordt toegevoegd dan zijn ook de niveaudetectie en de verschuiving
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niet goed meer waarneembaar.

Bij uitgezoomde ruis worden in feite verspreide reflectiepunten in het beeld

gesimuleerd. In de ideale situatie met streepintensiteit 255 en achter

grondsintensiteit 0 treden er al verspreide detecties op en is de

verschuiving al niet zo goed meer te herkennen. Als we de achtergronds

intensiteit opvoeren dan blijken bij een intensiteit van 120 al flink wat

onderbrekeingen van de streep en daarmee van de interrupt te ontstaan en is

de verschuiving van de streep niet meer te onderscheiden van de

verschuivingen ten gevolge van de ruis. Voeren we de achtergrondsintensiteit

nog verder op dan zullen de strepen niet meer te onderscheiden zijn van de

verspreide ruisdetecties. Hetzelfde gebeurt, als we de streepintensiteit

laten afnemen (zie bijlage 7c.l, bij een intensiteit van 210.

Algerneen kunnen we uit deze rnetingen concluderen dat ruis weinig invloed

heeft op het resultaat. De belichting van de sc~ne is echter wel heel

belangrijk want scherpe reflecties worden door het DOG-filter wel

gedetecteerd. Zoals verwacht werd detecteert het DOG-filter alleen strepen

van een bepaalde breedte.
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6. CONCLUSIES

Uit de resultaten van de metingen blijkt dat met behulp van het Difference

Of Gaussian filter en de detectieschakeling verticale strepen uit een beeld

zeer goed gedetecteerd kunnen worden. Met behulp van het theoretisch

ontwikkelde algorithme is het DOG-filter gedimensioneerd, waarna het in

analoge hardware is geimplementeerd. Uit de experimenten die gedaan zijn is

gebleken dat de streepdetecterende eigenschappen van het filter zeer goed

met de theorie overeenkomen. Door toleranties in cornponenten en vertragingen

in de detectieschakeling worden er echter 16 pixels in plaats van de

gedimensioneerde 12 pixels gedetecteerd. Dit is voor de streepdetecterende

en zeer goede ruisfilterende eigenschappen in het geheel geen bezwaar.

Uit de performance analyse is gebleken dat puntvormige reflecties in het

beeld verstorend kunnen werken en dat ruis bijna helemaal weggefilterd

wordt. Hieruit komt dus naar voor dat de belichting, dat wil zeggen de

projectie van de lichtstrepen op de scene, zeer belangrijk is. De

lichtstrepen zullen exact gefocusseerd moeten worden zodat de juiste breedte

in het TV-beeld ontstaat en bovendien zal de scene zodanig belicht moeten

worden dat er zo min mogelijk reflecties optreden.

Met het DOG-filter hebben we dus een pre-processor verkregen waarmee

real-time videobeelden verwerkt kunnen worden. De schakeling kan eenvoudig

in hardware worden geimplementeerd waardoor het DOG-filter een goedkope

manier van real-time beeldverwerking voor industriele toepassingen kan zijn.

Verder onderzoek zou verricht kunnen worden aan het verbeteren van de

belichtingsmethode en aan het flexibeler maken van het DOG-filter. Bij dit

laatste zou gedacht kunnen worden aan het implementeren van een instelbaar

filter zodat met een filter meerdere streepbreedtes gedetecteerd kunnen

worden.
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BIJLAGE 1.

De listing van de Matlab source file SIM=DIM.M.

% function y - SIM_DIM(N,pix)

% Deze file bevat de volledige Matlab file voor de dimensionering en
% simulatie van het DOG-filter. AIle mogelijkheden voor berekeningen
% staan in deze file. Voor het gebruik van een berekening zal de
% desbetreffende berekening ontdaan moeten worden van het %-teken in de
% eerste kolom. De niet gebruikte berekeningen moeten van een %-teken in
% de eerste kolom worden voorzien. Het veranderen van deze file moet met
% een ASCII-editor gedaan worden. De procedure SIM_DIM kan direkt in
% Matlab geactiveerd worden en zal dan de filter coefficienten van de
% karakteristieke vergelijkingen van de tweede orde filtertrappen op het
% scherm en in de file COEF.DAT plaatsen.

% Stel het formaat in van de output en open de output-file.
format short ei

diary coef.dat

% Initialisatie.
N = 8i
pix = 12i
sp = (pix * 101.92E-009)/2i
% sp = pix/2i
dt = 0.4038 * N * SPi

% Bereken de vertragingen van de
% MaN 8i
% Mas = 3.0i
% for N = 2:2:MaN
% 1 = Ii
% for s = 0.1:0.1:Mas

% N = orde overdrachtsfunctie.
% Breedte DOG-filter.

% Bepaal de vert raging van de
% top van de impulsresponsie.

impulsresponsies.
% De maxima van de orde N en sigma
% s waarvoor de delay berekend wordt
% Doorloop de ordes.

% Doorloop de sigma's.

% Bepaal de coefficienten van beide filtersecties.
for si - 1:2

if si -== 1
s - 1. 0 * SPi

else
s 1. 6 * SPi

end

% Bereken de coefficienten van de taylorreeks. Deze berekening
% is altijd nodig.

tay(2 * N + 1) .. Ii % Maak een vector met 2N+l
% pIaatsen aan.

sc -= (s "2)i
for i = l:N

fac Ii
for j = l:i

% Bereken de coefficienten.
% Bereken de faculteit.
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fac - j * fac;
end
c - (sc Ai) * (1 I fac);
if rem(i,2) -- 0

c - -c;
end
tay(2 * (N - i) + 1) - c;

end
, tay

, Bereken (2/sigma2)Ai * lIn!
, Bepaal de rest van i/2 en
, plaats min-teken als deze
, niet nul is.
, Vul het polynoom van rechts
, naar links.
, Zet taylorpolynoom op scherm

, Bereken de polen van H(s)H' (s) en zoek de realiseerbare polen.
, Deze berekening is altijd nodig.

p - roots(tay); , Bepaal de polen van H(s)H' (s)

j - 1;
for i 0: 1:2 * N

r - real(p(i));
if sign(r) -= -1;

pr ( j ) - p (i) ;
j = j + 1;

end
end
pr - pr';

, Zoek de stabiele polen.
, Bepaal het reeele deel.
, Bepaal het teken.

, De stabiele polen.

% Neem de complex geconjugeerde
% polen bij elkaar.
% Bereken de teller en noemer.
% Zet de overdrachtsfuncties
, van de secties op het scherm.
, Bereken de waardes van RC en
, R2/R1.
, Bereken de totale versterking.

, Bepaal de overdrachtsfunctie
, van de afzonderlijke
, tweede orde trappen.

overdrachtsfunctie van de tweede orde trappen. Deze
is altijd nodig.
] ;

, Bereken de
, berekening

z - [ inf
k - 1.0;
num - [ 1 ];
den - [ 1 ];
Tnum - 1.0;
for i - 1:N/2

pol(l) - pr(2 * i - 1);
pol(2) - pr(2 * i);
[num1,den1] - zp2tf(z,pol,k)i
num1;
den1 - den1 ./den1(3)
rc - sqrt(den1(1));
r2 1 - -(den1(2)/rc - 2);
Tnum - Tnum * (1 + r2_1);
num - conv(num1,num);
den - conv(den1,den);

end

,,,

, Zet de totale overdracht op het scherm en sluit de output-file.
num
den

end
diary off

, Bereken het de waardes voor het bodediagram van het bepaalde filter.
, w - 1.0E-003:1.0E-001:6.0E+000; , w genormaliseerd.
, w = 1.0E+004:1.0E+005:12.0E+006; , w gedenormaliseerd, lineair.
, w = logspace(4,8,100); , w logaritmisch.
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% num(l) - Tnum;

% [mag,phase] - bode(num,den,w);
% f .. w./(2*pi);

% De totale versterking voor het
% plotten van filtersectie.
% Bereken het bodediagram.

% Plot de overdrachtsfunctie.
% semilogx(f,mag,'r'),title('Magnitude response')
% xlabel('f (Hz)'),
% ylabel('Ampl')

.. 1 + R2/Rl.

.. den1.
% num
% den

% Plotten van de afzonderlijke tweede orde overdrachtsfuncties. Voer
% hier ftnumft en "den" met de hand in.
% num" [ 0.0000 ];
% den - [ 0.0000 0.0000 0.0000 ];
% w .. logspace(4,8,100);
% [mag.phase] .. bode(num,den,w);
% f .. w./(2*pi);
% semilogx(f,mag,'r'),title('Magnitude response'),
% xlabel('f (Hz)'),
% ylabel('Ampl')

% Bereken in het frequentiedornein de ideale gausskromme met amplitude
% genorrneerd op 1 en de frequentie genormaliseerd.
% sl .. (s "'2)/2;
% x .. w • "2;
% y" exp(-x.*sl);

% Plot de overdrachtsfunctie en de ideale gausskromme in een grafiek
% met genormaliseerde w.
% plot(w,mag,'r',w,y,'g'),title('Magnitude response'),
% xlabel('w (rad/sec)'),
% ylabel('Ampl')

% Bereken de gemaakte fout tussen de frequentieresponsie en de ideale
% gausskromme en plot het resultaat in een grafiek.
% magni .. mag' ;
% err = magni - y;
% plot(w,err),title('Error'),
% xlabel('w (rad/sec)')
% ylabel('Error')

% Bereken de impulsresponsie van het bepaalde filter.
% t .. 1.0E-004:1.0E-002:10.0E+000;
% imp" impulse(num,den,t);

% Bereken de gausskromme met
% amplitude k2-1/(sqrt(2*pi)*s).

2 * (s "'2);
1/(sqrt(2 * pi) * s);
(t - dt)."'2;
k2 * exp(-x2./s2);
M

s2
k2
x2
y2
k2

% Bereken de ideale gausskromme in het tijddomein.
%
%
%
%
%

% Plot de impulsresponsie en de ideale gausskromme in een grafiek
% plot(t,irnp,'r',t,y2,'g'),title('Irnpulse response'),
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xlabel('t (sec)'),
ylabel('Arnpl')

% Bereken de qemaakte fout tussen de impulsresponsie en de ideale
% qausskromme en plot het resultaat in een qrafiek.
% impu - imp';
% imp_err - y2 - impu
% plot(t,imp_err),title('lmp. response error'),
% xlabel('t (sec)'),
% ylabel('Error')

% Bereken de vertraqinqen van de impulsresponsies.
% t - 1.0E-004:1.0E-001:10.0E+OOO;
% imp - impulse(num,den,t);
% Bepaal het maximum van de impulsresponsies.
% [M,l] - max(imp);
% Ma(N/2,1) - M;
% lnd(N/2,1) = t(l);
% 1 - 1 + 1;
% end
% end
% Plot de vertraqinqen van de impulsresponsies.
% plot(s,lnd,'r'),title('Delays'),
% xlabel('Sigma'),
% ylabel('Delay (sec)')
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BIJLAGE 2.

Grafieken van de sirnulaties.

a. Grafieken van de sirnulaties van de filtertrappen.
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b. Grafieken van de simulaties van de filtersecties.
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BIJLAGE 3.

Schema's van de schakelingen.

In deze bijlage staan het schema van het volledige DOG-filter, het

blokschema van de detectieschakeling en het volledige schema van de

detectieschakeling weergegeven.
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BIJLAGE 4.

De gebruikte apparatuur.

De volgende apparatuur is bij de experimenten gebruikt:

Voedingen

Functiegenerator

Pulsgenerator

RMS-Voltmeter

Multimeter

Oscilloscoop

* Delta Electronics.

Voedingsapparaat TPS 015-1.5.

THE.ER.PS.43.

* Delta Electronics.

Voedingsapparaat D 015-1.5.

THE.ER.PS.67.

* Delta Electronics.

Power Supply D 030-1.

THE.ER.PS.123.

* Rohde & Swarz Munchen.

Power signal generator 0.1 to 30 Mc.

Type SMLR BN 41001.

* Hewlett Packard.

8002A Pulse generator.

EEB 5476.

* Keithley Instruments.

120 Wideband Voltmeter.

THE.ER.VM.60.

* Hewlett Packard.

3438 A Digital Multimeter.

THE.ER.UMD.17.

* Philips.

PM 3350 50 MHz 100 Ms/s.
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BIJLAGE 5.

Resu1taten van de experimenten.

In bijlage Sa staan de overdrachtskarakteristieken van de twee achtste orde

filtersecties in de grafieken nr. 1. en nr. 2. weergegeven. In bijlage 5b

staan de grafieken van de metingen aan de impulsresponsie van het DOG-filter

weergegeven. In deze bijlage staat de breedte van de ingangspuls uitgezet

tegen de breedte van de DOG-puIs in grafiek nr. 3. Een gedeelte van deze

grafiek is uitvergroot en staat in grafiek nr. 4. weergegeven. Tevens staat

de breedte van de ingangspuls uitgezet tegen de amplitude van de DOG-puIs in

grafiek nr. 5. Ook deze grafiek is gedeeltelijk uitvergroot in grafiek nr.

6. Als laatste staat in grafiek nr. 7. de breedte van de ingangspuls

uitgezet tegen de vertraging van de DOG-puIs.
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a. Overdrachtskarakteristieken van de achtste orde filters.
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b. Grafieken van de impulsresponsie.
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Breedte ingangspuls - Breedte DOG-puIs.
C.J.M. Bogers.
1 augustus 1989.
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BIJLAGE 6.

De listing van het programma DOG.C.

I*PERFORMANCE ANALYSIS OF THE DOG FILTER*/

'include <stdio.h>
'include <stdlib.h>
'include <conio.h>
'include <ctype.h>
'include "e:\iris\isdefs.c"

'define maxrow 511
'define maxcol 511

rnain(argc,argv)
char *argv[];
int argc;
{

if (argc!"8)
{printf("Possible usage is:\n");
printf("» DOG <width> <intensity> <shift> <background> <steepness>

<noise> <ratio>\n\n");
}

init () ;
stripes(argc,argv);
add_noise(argc,argv);
wait () ;
show_dog();

}

init ()
{

if (is_initialize () !"" 0)
{

printf{"Not properly initialized\n");
exit(l);

}

else printf("Initialization OK !!\n\n");
is_set_sync_source(O);
is_select_output_frarne(O);
is_select_input_frarne(O);
is_display(l);

}

row,col,width"1,intensity=255,background=0,shift=0,step=0,zoorn-2;
buffer[rnaxcol+1];

stripes (argc,argv)
char *argv[];
int argc;
{

int
int
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if (argc<2)
{
printf("Enter width of stripes: ");
scanf("%d",&width);

}
else

{
width=atoi(argv[l);
printf("The width of stripes is %d\n",width);

}
if (argc<3)

{
printf("Enter intensity of stripes: ");
scanf("%d",&intensity);

}
else

{
intensity=atoi(argv[2);
printf("The intensity of stripes is %d\n",intensity);

}
if (argc<4)

{
printf("Enter shift of stripes: ");
scanf("%d",&shift);

}
else

{
shift=atoi(argv[3);
printf("The shift of stripes is %d\n",shift);

}
if (argc<5)

{
printf("Enter intensity of background: ");
scanf("%d",&background);

}
else

{
background=atoi(argv[4);
printf("The intensity of background is %d\n",background);

}
if (argc<6)

{
printf("Enter steepness of the blurred stripe: ");
scanf("%d",&step);

}
else

{
step=atoi(argv[5);
printf("The steepness of the blurred stripe is %d\n",step);

}

for(col=O: col<-.maxcol; buffer[col++] - background);
for(col-100; col<lOO+width; buffer [col++] intensity);
for(col=256: col<256+width; buffer [col++] = intensity);
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for(col-410i col<410+width; buffer [col++] = intensity);
for (row=Oi row<=255i is-put-pixel(O,row++,O,rnaxcol+1,buffer»i
/*blurred stripe*/
if (step)

{
for (col-100+widthi col<-105+widthi buffer [col++] - intensity)

intensity=intensity-stepi
intensity=intensity-stepi
for(col-94i col<-99i buffer [col++] - intensity)

intensity-intensity+stepi
for (row=100i row<-255i is-put-pixel(O,row++,O,rnaxcol+1,buffer»i
intensity=intensity+stepi

)

for(col-Oi col<-maxcol; buffer [col++] - background)i
for(col-100+shift; col<100+width+shifti buffer [col++] - intensitY)i
for (col=256+shifti col<256+width+shift; buffer [col++] - intensity);
for(col-410+shifti col<410+width+shifti buffer [col++] - intensitY)i
for (row=256i row<=rnaxrowi is-put-pixel(O,row++,O,rnaxcol+1,buffer»i
/*blurred stripe*/
if (step)

{
for (col-100+width+shifti col<-105+width+shift; buffer[col++] - intensity)

intensity=intensity-stepi
intensity=intensity-stepi
for (col=94+shift; col<=99+shifti buffer[col++] - intensity)

intensity=intensity+stepi
for(row=256i row<=411i is-put-pixel(O,row++,O,rnaxcol+l,buffer»;
intensity=intensity+step;

)

for(col=O; col<-maxcol/zoorni buffer[col++] - background);
for (col-100/zoorni col«100+width)/zoorni buffer [col++] - intensity);
for (col=256/zoorn; col«256+width)/zoorni buffer[col++] - intensitY)i
for (col-410/zoorni col«410+width)/zoorni buffer[col++] - intensity);
for (row-O; row<=255/zoorni is-put-pixel(l,row++,O, (rnaxcol+1)/zoorn,buffer»;
for(col-Oi col<-maxcol/zoorni buffer [col++] = background)i
for(col-(100+shift)/zoorni col«100+width+shift)/zoorni buffer [col++] =

intensity);
for(col-(256+shift)/zoorn; col«256+width+shift)/zoorn; buffer [col++] 

intensity);
for(col-(410+shift)/zoorni col«410+width+shift)/zoorni buffer [col++] 

intensity);
for (row-256/zoorn; row<-rnaxrow/zoorni

is-put-pixel(1, row++,0, (rnaxcol+l)/zoorn,buffer»;
)

add_noise (argc,argv)
/* WHITE NOISE

The values formed by the expression (LOW + RAND() % (HIGH - LOW +1»
are NOT evenly distributed over the range LOW through HIGH.

*/
char *argv[];
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int
{

char
int
int
int
int
FILE

argci

response[lO]i
snr=lOi
zoom-2i
row,col,randvali
buffer[maxcol+l]i
*streami

of stripes\n")i
<W>\n")i
<P>\n") i

<I>\n")i
<Z>\n")i
<N>\n")i
<Q>\n") i

(W/P/I/Z/N/Q): ")i

the image
(+/-)
(only +)
(+/-)
(+/-)

printf("\nAdd the noise to
printf(" White noise
printf(" White noise
printf(" Impuls noise
printf(" Zoomed noise
printf(" Non noise
printf(" Quit program
printf("Please enter your response
if (argc<7) scanf("%s",response)i
else

{

response[O]-*argv[6]i
printf("%c\n",response[O])i

}

if (toupper(response[O]) == 'Q')
{

printf("PROGRAM EXIT\n")i
exit(l)i

}

switch (toupper(response[O]))
{

case 'w' :
printf("Enter SN ratio: ")i
if (argc<8) scanf("%d",&snr)i
else

{

snr-atoi(argv[7])i
printf("%d\n",snr)i

}

printf("The white noise will be added to the image of stripes in
FBO.\n")i

printf("PLEASE, WAIT !!!\r")i
snr-snr*64i
for (row-Oi row<-maxrowi row++)

{

is_get-pixel(O,row,O,maxcol+l,buffer)i
for(col-Oi col<-maxcoli col++)

{

buffer [col] - buffer[col] + (int) ((rand() - 16384)/snr)i
if (buffer[col] > 255) buffer [col] - 255i
else if (buffer [col] < 0) buffer[col]-Oi

}

is-put-pixel(O,row,O,maxcol+l,buffer)i
}

break;
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case 'P' :
printf("Enter SN ratio: ");
if (argc<8) scanf("%d",&snr);
else

(

snr-atoi(argv[7]);
printf("%d\n",snr);

}

is_select_output_frame(l);
if «stream-fopen("w_noise.img","r+b"»--NULL)

(

printf("Could not open the image file with the white noise.\n");
printf("New image with the white noise will be created in FB1.\n");
printf("PLEASE, WAIT !!!\r");
for (row=O; row<-maxrow; row++)

{

for(col-O; col<-maxcol; buffer [col++] - rand() % 256);
is-put-pixel(1,row,0,maxcol+1,buffer);

}

}

else
(

printf("Image file opened for reading.\n");
fc10se (stream) ;
printf("Image file with the white noise will be restored in

FBl.\n");
is_restore(l,O,O,"w_noise.img");

}

is_divide_constant(l,snr)i
is_add_frames(l,O);
is_select_output_frame(O);
break;

case 'I' :
printf("The impulse noise will be added to the image of stripes in

FBO.\n");
printf("PLEASE, WAIT!! !\r");
for(row=O; row<=rnaxrow; row++)

(

is_get-pixel(0,row,0,maxcol+1,buffer);
for(col=O; col<-maxcol; col++)

{

randval -rand();
if (randval > 27852)

(

buffer [col] - buffer[col] + randval/128;
if (buffer [col] > 255) buffer [col] - 255;

}

else if (randval < 4915)
(

buffer [col] - buffer[col] - «32767-randval)/128)i
if (buffer [col] < 0) buffer [col] - 0;

}

}

is-put-pixe1(0,row,0,maxcol+1,buffer);
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}

break;
case 'z' :

printf("The zoomed impulse noise will be added to the image of
stripes in FBO.\n");

printf("PLEASE, WAIT !!!\r");
for (rowKO; row<-maxrow/zoom; row++)

(

is_get-pixel(l,row,O, (maxcol+1)/zoom,buffer);
for(col-O; col<-maxcol/zoom; col++)

{

randval -rand();
if (randval > 27852)

{

buffer[col] - buffer[col] + randval/128;
if (buffer [col] > 255) buffer[col] - 255;

}

else if (randval < 4915)
{

buffer[col] K buffer[col] - «32767-randval)/128);
if (buffer [col] < 0) buffer[col] K 0;

}

}

is-put-pixel(l,row,O, (maxcol+1)/zoom,buffer);
}

is_zoom_and-pan(l,O,zoom,O,O);
break;

default:
printf("The noise has not been added to the image\n");

wait 0
(

int Chi

printf("Press <RET> to continue");
while ( (ch K getchO) !K '\r');
printf("\n");

}

show_dog 0
{

is_set_sync_source(l);
is_select_output_frame(O);
is_select_input_frame(l);
is_acquire(l,l);
is_select_output_frame(l);
is_set_sync_source(O);

}
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BIJLAGB 7.

Resultaten van de performance-analyse .

•. Perfo~ance bij een goed ingangsbeeld.

Ingangsbeeld:

Resultaat beeld:
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b. Performance bij een ingangsbeeld met impulsruis.

Ingangsbeeld:

Resultaat beeld:
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c. Performance bij een ingangsbeeld met uitgezoomde ruis.

Ingangsbeeld:

Resultaat beeld:
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