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Samenvatting

Kramer, E.P.G.M.; Het ontwerp en de implementeitie van eericamera-meetsysteem.

Afstudeerrapport, vakgroep Meten en Regelen ER, faculteit Elektrotechniek, Technische

Universiteit Eindhoven, nov. 1989.

In dit rappon wordt het ontwerp en de implementatie van een camera-meetsysteem

beschreven waarmee ceo camera's kwalitatief vergeleken kunnen worden. Het systeem

is in staat om de volgende primaire camera-eigenschappen te meten : lineariteit,

unifonniteit, signaal/ruis-verhouding, horizontale en vertikale MTF en geometrische

distorsie. Voor elke eigenschap wordt de bijdrage van de elementaire camera

componenten (de lens, de sensor en de elektronica) nader geanalyseerd en indien

mogelijk gekwantificeerd. Daamaast is de invloed van externe factoren zoals bijv. de

belichting onderzocht en hebben we een eenvoudig model ontwikkeld voor de

overdrachtsfunctie van een camera. Het centrale gedeelte van het camera-meetsysteem

wordt gevonnd door een vision-systeem om in een toekomstige ontwikkelingsfase het

meetproces te kunnen automatiseren.

Summary

Kramer, E.P.G.M.; The design and implementation of a camera measurement system [in

dutch].

M.Sc. thesis, Measurement and Control Section ER, Depanment of Electrical

Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands, nov. 1989.

In this report, the design and implementation of a camera measurement system for the

qualitative comparison of CCD cameras has been described. This system is capable of

measuring the following primary camera qualities: linearity, uniformity, signal to noise

ratio, horizontal and venical MTF and geometric distortion. For each quality, the

contribution of elementary camera components (lens, sensor, and electronics) is closer

analysed and, if posssible, quantified. Besides, the influence of external factors like i.e.

lighting has been examined and we have developed a simple model for the camera

transfer function. In order to automize the measuring process in a future development

stage, the central part of the camera measurement system consists of a vision system.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Het bedrijf HCS Vision Technology werd enkele jaren geleden opgericht met het doel

een snel en flexibel beeldverwerkingssysteem te ontwikkelen voor gebruik in de

productieautomatisering en de procesbeheersing. Vrijwel aIle destijds beschikbare

camera's waren primair bedoeld voor observatie-en bewakingsdoeleinden en voldeden

niet aan de noodzakelijke voorwaarden voor beeldverwerkingsapplicaties. De activiteiten

werden daarom uitgebreid met de ontwikkeling van camera's die moesten voldoen aan de

eisen die in deze omgeving worden gesteld. Inmidde.ls is een compleet scala aan

camera's ontwikkeld die voor o.a. metingen, observatie en industriele inspectie ingezet

kunnen worden.

De behoefte om verschillende camera's objectief te kunnen vergelijken en te beoordelen

is daarbij om versehillende redenen sterk toegenomen. Voor vision-applicaties is het

belangrijk om te weten met welke nauwkeurigheid intensiteits- of afstandsmetingen

kunnen worden verricht. Bij de camera-productie kan de kwaliteit van het proces beter

worden beoordeeld als camera's van hetzelfde type met elkaar vergeleken kunnen

worden. Een andere reden ontstaat uit de behoefte om een beter inzieht te krijgen in het

ontwerpproces en daardoor een betere beheersing. De prestaties van een camera worden

ook bei'nvloed door externe factoren zoals de belichting en de vraag wordt dikwijls

(onbewust) gesteld hoe we daar optimaal gebruik van kunnen maken.

In elit rapport wordt het ontwerp van een camera-meetsysteem gepresenteerd waarmee

het mogelijk is om camera's kwalitatief en kwantitatiefte vergelijken. We hebben hierbij

gekozen voor het meten van essentiele camera-eigenschappen m.b.v. een vision

systeem.
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Hoofdstuk 2 Principes van CeD camera's

2.1. Inleiding

Elke camera is opgebouwd uit een lens, een sensor en een elektronica-gedeelte. De

prestatie van de camera wordt enerzijds bepaald door de kwaliteit van de afzonderlijke

elementaire componenten maar anderzijds ook door de onderlinge koppeling van deze

bouwstenen. Het is dus wenselijk om over wat meer achtergrondinformatie m.b.t. deze

componenten te beschikken. In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven in de

principes van deze camera onderdelen en wordt de lezer die behoefte heeft aan meer

diepgaande informatie verwezen naar geschikte literatuur op het betreffende gebied.

2.2. Lenzen en objectieven

De eerste elementaire component van een camera is het objectief cq. het lenzensysteem.

Gerien de complexiteit van zulke optische systemen wordt de beeldvorming met lenzen

dikwijls benaderd aan de hand van een (relatief) eenvoudig model. Het model dat

dikwijls wordt toegepast is de zogenaamde paraxiale benadering [8,10]. Het

uitgangspunt van dit model is enerzijds dat de hoeken tussen de invallende lichtstralen en

de optische as klein rijn en anderzijds dat de dikte van de lens te verwaarlozen is t.O.V.

de brandpuntsafstand van de lens. De paraxiale benadering is een eerste orde benadering

en leidt o.a. tot de algemeen bekende lensformule(s). De paraxiale benadering

verwaarloost een aantal hogere orde effecten die in practische gevallen toch een merkbare

invloed uitoefenen op de beeldvorming en aberraties (= beeldfouten, afwijkingen van de

paraxiale theorie) veroorzaken. We kunnen daarom de benadering verbeteren door de

derde orde effecten mee te nemen. De resultaten hiervan zijn uitgebreid onderzocht door

Seidel en daarom worden de derde orde aberraties ook weI Seidel aberraties [9, 10]

genoemd. Hieronder wordt een beknopt overzicht gepresenteerd van deze aberraties:

Sferische aberratie : In de paraxiale benadering focusseren alle stralen die evenwijdig

aan de optische as van de lens invallen in een punt. Practisch gezien focusseren deze

stralen dichter bij de lens als de afstand tot de optische as groter is. Deze aberratie kan

worden gereduceerd door verschillende lenzen te combineren of door het toepassen van

andere slijptechnieken (asferische lenzen).

Astigmatisme : Een punt dat rich niet op de optische as bevindt wordt afgebeeld als

een elliptisch of cirkelvormig vlakje. Dit effect kan worden geminimaliseerd door het

combineren van verschillende lenzen.

- 7 -



Coma: Jndien lichtstralen onder een relatief grote hoek met de optische as invallen dan

treedt coma op als een verschil in vergroting voor verschillende delen van het

lensoppervlak. Het resultaat hiervan is dat punteD die niet- 01' de optische as liggen niet

worden afgebeeld als een scherp beeldpunt maar als een karakteristieke komeetvormige

vlek. De mogelijkheden tot correctie hiervan zijn nagenoeg dezelfde als die bij sferische

aberratie.

Beeldveldkromming : Het is dikwijls 20 dat objecten door sferische lenzen beter

afgebeeld worden op sferische oppervlakken dan op een plat vlak. Een combinatie van

verschillende lenzen kan de beeldveldkromming minimaliseren.

Distorsie : Jndien een punt niet op die positie wordt afgebeeld die wordt voorspeld

door de paraxiale benadering is er sprake van distorsie. Vanwege de rotatie symmetrie

van de meeste lenzen is de distorsie meestal ook Totatie-symmetrisch. Verder neemt de

distorsie toe met een grotere afstand tot de optische as.

Voor veel optische systemen is de derde orde benadering voldoende om de aberraties te

kwantificeren. In andere gevallen lean het noodzakelijk zijn om "ray tracing" toe te

passen waarbij een (groot) aanta! hogere orde termen wordt meegenomen. Dit geeft een

betere voorstelling van de werkelijke situatie maar de complexiteit van deze methode is

een stuk groter en maakt computer-simulatie(s) noodzakelijk.

beeldvlak-positie X

figuur 2.1. Het diffractie verschijnsel
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Naast de aberraties die in het voorafgaande deel aan bod zijn gekomen, is er nog een

ander fundamenteel fysisch effect dat van toepassing is op optische systemen nl.

diffractie. Diffractie (figuur 2.1.) is het effect dat een invallende straal wordt afgebeeld

op een vlek met afnemende intensiteit naar de randen toe. De oorzaak van dit verschijnsel

is de buiging die optreedt wanneer het licht door een (nauwe) apertuur het objectief

binnenkomt Bij een kleinere diafragmaopening cq. apertuur diameter neemt de diffractie

toe. De grootte van de diafragmaopening bepaalt ook de invloed van de aberraties n1. bij

een kIeinere apertuur diameter voldoet een lens beter aan de paraxiale benadering en is de

invloed van de aberraties dus minder. Op grond hiervan is er voor elk objectief een

optimale diafragmaopening aan te geven : bij een grotere opening beperken de aberraties

de beeldkwaliteit terwijl bij een kleinere opening de diffractie effecten overheersen.

De keuze van een bepaald objectief is sterk afhankelijk van de applicatie waarvoor het

objectief wordt ingezet. Voor vision toepassingen lean de resolutie een belangrijk selectie

criterium zijn terwijl voor bewakingsdoeleinden een hoge lichtopbrengst en een groot

gezichtsveld doorslaggevend kunnen zijn. De volgende lensspecificaties zouden in

overweging genomen kunnen worden bij de selectie van een objectief :

gewenste vergroting en voorwerpsafstand

spektrale responsie

resolutie

lichtopbrengst

lens aberraties

omgevingscondities (temperatuur, vochtigheid, trillingen e.d.)

bevestigingsmogelijkheden, mechanische constructie

kosten

2.3. CeD sensoren

De tweede elementaire component van een camera is de beeldsensor. De functie van de

beeldsensor is het omzetten van optische informatie (grijswaarden, kleurinformatie) in

een videosignaal. Hierbij zijn de beeldsensoren op te splitsen in twee groepen n1. de

camerabuizen en de zogenaamde solid state sensoren. Met name in de industriele sfeer

(maar ook in de consumentenmarkt) neemt het marktaandeel van de solid state sensoren

sterk toe t.o.v. de camerabuizen. In deze paragraaf zuBen we ons dan ook beperken tot

de solid state sensoren. Bij de solid state sensoren kunnen we drie belangrijke typen [4]
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onderscheiden. Dat zijn de interline-transfer sensor, de X/Y-adresseerbare MOS sensor

en de frame-transfer sensor die nu achtereenvolgens besproken zullen worden.

De int-erline sensor (figuur 2.2.) was de eerste sensor die commercieel beschikbaar

kwam. Deze sensor bestaat uit een aantal kolommen van fotogevoelige gebiedjes waarbij

elke kolom via een transfer gate (TG) van polysilicium verbonden is met een 2-fasen

vertikaaJ CCD schuifregister. Elk element van een CCD schuifregister wordt gedeeld

door twee fotogevoelige gebiedjes om geihterlinieerde uitlezing mogelijk te maken. De

gegenereerde lading in de fotogevoelige elementen wordt na afloop van een raster in het

CCD register geschoven en tijdens het daarop volgende raster naar de uitgang

getransponeerd.

tiguur 2.2. De interline-transfer CCO sensor

De MOS-XIY sensor (figuur 2.3.) bestaat uit een XIY-adresseerbare matrix van

fotogevoelige cellen waarbij in elk kruispunt een MOSFET is opgenomen die als

schakelaar fungeert. Na afloop van de integratietijd wordt het ladingspakketje van een

element naar de uitgang getransponeerd door de bijbehorende uitgang van rowel bet

horizontale als het venikale scan register te aktiveren. Het vertikale scan register draagt

tevens zorg voor geihterlinieerde uitlezing.
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figuur 2.3. De MOS-XY CCD sensor

De frame-transfer sensor (figuur 2.4.) bestaat uit 3 delen n1. een beeldsectie, een

geheugensectie en een uitleesregister. De lading die tijdens de integratieperiode in de

beeldsectie is gegenereerd, wordt na afloop hiervan snel getransporteerd naar de

geheugensectie. Vanuit de geheugensectie wordt gedurende de volgende

integratieperiode de beeldinfonnatie lijn voor lijn in het uitleesregister geschoven.

Interliniering wordt bij deze sensor verkregen door het elektronisch verschuiven van het

(pixel) integratiecentrurn over een half pixel.

) register

geheugen
sectie

figuur 2.4. De frame-transfer CCD sensor
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Er zijn een aantal kwalitatieve verschillen aan te geven tussen deze verschillende typen

sensoren waaryan hier een selectie wordt venneld. Het grate verschil tussen de frame

transfer sensor aan de ene kant en de interline en de MOS-XY sensor aan de andere kant

is het efficiente oppervlaktegebruik van de frame-transfer sensor. Dit voordeel kan

worden gebruikt om een betere resolutie, een verhoogde gevoeligheid of een kleiner

chipoppervlak te realiseren. Het voordeeJ van de interline sensor t.O.V. de andere twee

sensoren is dat het 'smear'-effect aanzienlijk minder is d.w.z. dat er minder extra lading

wordt gegenereerd tijdens het ladingstranspon. Mede vanwege de ontwerpflexibiliteit

van de frame-transfer sensor wordt verwacht dat dit type sensor, eventueel in combinatie

met interline·teehnieken, een dominerende rol zal gaan vervullen. Daamaast worden ook

nieuwe typen sensoren ontwikkeld voor specifieke toepassingsgebieden. De

rontgensensor is hier een voorbeeld van maar ook de retina-sensor met een structuur

waarvoor het menselijk oog als model heeft gediend.

2.4. Elektronica

De laatste elernentaire component van een camera is de eJektronica. De taak van de

elektronica is het omzetten van de sensorspanningen naar een videosignaal volgens een

bepaalde standaard. Er bestaan twee beJangrijke standaarden voor camera/televisie

systemen n1. de CCIR norm en de EIA nonn. De PAL (West-Europa m.u.v. Frankrijk)

en de SECAM (Oost-Europa, Frankrijk) videostandaard vallen onder de CCIR norm

terwijl de NTSC (U.S.A., Japan) videostandaard onder de EIA norm vall. In

onderstaande tabel worden enkele kenmerken van de verschillende standaarden naast

elkaar gezet maar voor een meer uitvoerige beschouwing wordt verwezen naar de

omvangrijke literatuur (bijv. [7, 9]) op dit gebied.

Tabel2.1. Beknopt overzicht van enkele videostandaarden.

Video standaard Aantallijnen Rasterferquentie Kleurcodering

PAL 625 50Hz kwadratuur mod.

SECAM 625 50Hz frequentie mod.

NTSC 525 60Hz kwadratuur mod.
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Het videosignaal dat is opgebouwd volgens een van de hierboven beschreven

standaarden kan nog een aantal bewerkingen ondergaan. Zowel het ontwerp van de

camera als de applicatie waarvoor de camera wordt ingezet bepalen of de volgende

bewerkingen worden uitgevoerd :

gamma-correctie : De overdracht van een camera kan worden benaderd door U =k.4>'Y
waarbij U het uitgangssignaal van de camera is, k en 'Y constanten zijn en 4> de

verlichtingssterkte voorstelt. Een lineaire video processing vereist een gamma met een

waarde gelijk aan I, terwijl de meeste TV-buizen een gamma hebben van (ongeveer) 2.

Ais een natuurgetrouwe weergave via een TV-buis gewenst is dan is gamma-correctie in

de camera noodzakelijk.

contour-correctie : Oit is een niet-lineaire (onomkeerbare) bewerking van het videosignaal

om overgangen in een beeld te versterken. Contour-correctie is een operatie die vooral

wordt toegepast in observatie camera's om de subjectieve beeldscherpte te verbeteren.

zwart-niveau instelling : Veel camera's bezitten een automatische zwart-niveau regeling

d. W.z. dat het zwart-niveau van het videosignaal wordt bepaald door de laagste

pixelwaarde in een beeld. Voor (absolute) intensiteitsmetingen is het echter wenselijk dat

er een vaste (stabiele) referentie aanwezig is.
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Hoofdstuk 3 Bet meten van camera-eigenschappen

3. 1 . Camera- eDbeeldkwaliteit

De kwaliteit van een camera wordt enerzijds beoordeeld op basis van de geleverde

beeldkwaliteit en anderzijds op basis van een aantal secundaire eigenschappen zoals

prijs, afmetingen en verwachte levensduur. De aandacht worth hier in eerste instantie

gericht op het meten van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van een camera kan echter

niet objectief worden beoordeeld [4] omdat de definitie hiervan in belangrijke mate

applicatie-afhankelijk is. In bewakingscamera's wordt bijvoorbeeld contour-correctie

toegepast om de beeldkwaliteit naar de gebruiker toe te verhogen maar deze bewerking

van het videosignaal is (zeer) ongewenst bij de meeste vision applicaties. Deze applicatie

afhankelijkheid leidt tot een andere benadering n1. het meten van de (primaire)

cameraeigenschappen die bepalend zijn voor de beeldkwaliteit De belangrijkste primaire

en secundaire eigenschappen zijn in het onderstaande overzicht naast elkaar gezet.

Tevens zijn er een aantal externe factoren aangegeven die invloed (kunnen) uitoefenen op

de primaire eigenschappen. In de volgende paragrafen wordt elke primaire eigenschap

gedefinieerd en nader geanalyseerd.

Prirnair :

unifonniteit

\ lineariteit

signaaVruis-verhouding

resolutie en M1F

geometrische distorsie

Externe factoreD :

SecuDdair :

dissipatie, prijs, robuustheid

afrnetingen, vonn, gewicht

verwachte levensduur, opties

zwart/wit of Ideur

exteme besturingsmogelijkheden

belichting (intensiteitsverdeling en spektrale distributie)

focussering, diafragmaopening van het objectief

parameterinstellingen (gain. AGe, gamma-eorrectie)

omgevingscondities (temperatuur, elektromagnetische velden)
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Het is bij het ontwerpen van camera's belangrijk om te weten welke bijdrage elke

elementaire component van een camera (lens. sensor en elektronica) levert voor een

bepaalde eigenschap. lndien een splitsing naar componenten mogelijk is. zal deze verder

worden uitgewerkt.

3.2. Uniformiteit

Bij het verrichten van intensiteitsrnetingen mogen de resultaten niet athankelijk zijn van

de plaats waar het object op de sensor wordt afgebeeld. Een plaatsonafhankelijke of

uniforme verdeling van de gevoeligheid is in dit geval belangrijk. Een non-uniforme

verdeling lean verschillende oorzaken hebben.

Bij elke lens treedt een verschijnsel op dat vignenering wordt genoemd. Vignenering

betekent dat een unifoIm belicht vlak wordt afgebeeld op een vlak met naar de randen toe

een afnemende verlichtingssterkte. Deze afname kan zo'n 20 a30 procent bedragen voor

punten aan de rand van de lens t.O.v. punten op de optische as. De oorzaak van dit effect

ligt in het gegeven dat de apertuur-diameter verschillend is voor licht dat evenwijdig aan

de optische as invalt en licht dar scheeft invalt. De vignettering kan enigszins worden

verminderd door gebruik te maken van kleinere diafragma-openingen. Indien de

vignettering van de lens wordt opgemeten is het mogelijk om de afbeelding te corrigeren

voor dit effect.

De sensor is de tweede oorzaak van eventuele inhomogeniteiten van de gevoeligheid.

Een geleidelijke verandering in de gevoeligheid over het sensoroppervlak kan het gevolg

zijn van een inadequate beheersing van het productieproces. Een ander gevolg hiervan

kan zijn dat de sensor een aantal defecte pixels heeft die helemaal geen signaal

produceren. Tenslotte wordt nog gewezen op een verstoring die buiten het

productieproces staat n1. de aanwezigheid van vlekken en/of stof op de sensor.

Indien het de bedoeling is om globale gevoeligheidsverschillen vast te leggen is het

belangrijk om rekening te houden met de externe factor belichring. Een non-uniform

belichtingsprofiel mag namelijk niet worden gelnterpreteerd als eeo niet-uniforme

gevoeligheid van de camera. Het belichtingsprobleem kan worden venneden als we

genoegen nemen met het detecteren van 10kale gevoeligheidsverschillen. We

beschouwen dan een klein oppervlakje van de sensor en nemen aan dat de belichring hier

homogeen is verdeeld. Een geleidelijk gevoeligheidsverloop kan op deze manier echter

niet meer worden gemeten.
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3.3. Lineariteit

In de camera wordt de vemchtingssterkte van de pixels omgezet in een elektrisch signaal

terwijl in een TV-beeldbuis precies het omgekeerde proces plaatsvindt. Voor een aanta!

applicaties is het belangrijk dat de overdrachtsfunctie van de camera binnen een bepaald

bereik lineair is. We mogen bij benadering aannemen [9] dat geldt;

(3.1.)

waarbij U het uitgangssignaai van de camera voorstelt, ct> de verlichtingssterkte is en k

en r constanten zijn.

lndien een lineaire cq. intensiteitsonafhankelijke gevoeligheid is gewenst dan moet de

gamma-waarde gelijk zijn aan 1. Afwijkingen van een lineaire overdracht kunnen

worden gemodelleerd m.b.v. gamma-matching. Hierbij wordt een gamma-waarde

bepaald die het beste 'past' bij een verzameling meetpunten (tI>, U). Met deze gegevens

kan desgewenst een transformatie op de pixels worden uitgevoerd om toch een lineaire

overdracht te verkrijgen.

3.4. Signaal/ruis-verhouding

De mis die wordt gegenereerd in de camera is afkomstig van de sensor en de elektronica

(thennische mis). De bijdrage van de sensor [3. 4] is op te splitsen in thermische mis en

de zogenaamde fixed-pattern ruis. De thennische ruis is opgebouwd uit een drietal

belangrijke bijdragen ; de reset ruis. de transpon mis en de versterker mis. De reset mis

wordt veroorzaakt door het resetten van de cm uitgang en is omgekeerd evenredig met

de wortel van de uitgangscapaciteit. De transport ruis ontstaat t.g.v. een onvolledig

ladingstranspoTt bij het doorschuiven van de ladingspakketjes. De versterker mis

tenslotte wordt veroorzaakt door de uitgangstrap van de sensor die (meestal) bestaat uit

een sourcevolger circuit.

Naast deze thermische ruis is er altijd fixed-pattern mis aanwezig t.g.v. de

donkerstromen in het silicium. De donkerstromen worden gegenereerd door overgangen

tussen energieniveaus die tussen de valentie- en geleidingsbanden liggen. Deze niveaus

zijn het gevolg van verontreinigingen of kristaldefecten in het bulkmateriaaI of van de

zogenaamde interface-toestanden (irnperfecties aan de interface tussen het silicium en het

gateoxide). Deze toestanden zijn statistisch gedistribueerd over het materiaaI zodat de

donkerstroom cq. lekstroom bijdrage voor elk pixel verschillend is. Gezien de oorzaken

van de fixed-pattern ruis is het ook duidelijk dat deze ruis, in tegenstelling tot de

thermische mis, tijdonafhankelijk is.
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3.5.

3.5.1.

Resolutie en MTF

Inleiding

De modulatie-overdrachtsfunctie MTF (= Modulation Transfer Function) [8, 10] is een

kwantitatieve maat voor beeldkwaliteit die in de optica een belangrijke plaats inneemt als

het gaat om kwalitatieve vergelijkingen. Deze overdrachtsfunctie beschrijft in welke mate

een lens of een elektro-optisch systeem in staat is om, als functie van de sinusvormige

spatiele frequentie, het contrast van het object over te brengen in het beeld. Dit kunnen

we ook op een andere manier bekijken n1. de mate waarin een elektro-optisch systeem in

staat is om beelddetail te reproduceren. De MTF curve en de resolutie van een optisch

systeem zijn dus nauw aan elkaar gerelateerd.

Beschouw een transparant vlak waarop de transmittantie in een richting sinusordaal met

een bepaalde frequentie f varieert. De maximale en minimale transparantie zijn

respectievelijk Tmax en Tmin. Een afbeelding hiervan leidt in het beeldvlak tot een

bijbehorende maximale en minimale verlichtingssterkte, Imax en Imin. Het object

contrast, het beeld-contrast en de MTF curve zijn nu als voIgt gedefinieerd :

T max - Tmin
Cobi = T T

J max + min
Imax - Imin

Cimg = ="Im=a=x~+-::I"""m=i;;';;"n (3.2.)

MTF(f)

3.5.2. Lens MTF

Indien de prestatie van een sferische lens wordt begrensd door diffractie-effecten (en er

dus geen aberraties aanwezig zijn) dan voldoet de monochromatische MTF voor een

cirkelvormige apertuur aan de volgende formu1e [10] :

MTF(x) = ~ [arccos(x) - x...J(l-x2)] (3.3.)

met: x =f/fic

f

: genormaliseerde spatiele frequentie

: absolute spatiele frequentie

: spatiele normalisatie-frequentie
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Voor fic geldt de volgende uitdrukking :

met .. n : . brekingsindex beeldruimte

fic
n.D
A.b

(3.4.)

D : apertuur diameter

A : golflengre van het invallende licht

b : beeldafstand

1.0

MTF
0.5

)
1

figuur 3.1. Monochromatische MTF voor een cirkelvormige apertuur

Het is voor een hoge resolutie wenselijk dat de MlF voor hogere spatiC~le frequenties zo

weinig mogelijk afvalt en dat betekent volgens vergelijking 3.3. dat fic gemaximaliseerd

moet worden. Dit kan worden gerealiseerd door het vergroten van de diafragmaopening

D maar bij een te grote apertuur krijgen we snel te maken met de lens aberraties en

worden de afwijkingen van de MTF formule groter. Ben eenvoudige verbetering van de

MTF cwve kan worden bereikt door het spektrale bereik van de belichting aan te passen

d.w.z. kleinere golflengten of door het gebruik van fIlters. Hier ligt een fundamenteel

fysisch principe aan ten grondslag n1. een bepaald object is moeilijker af te beelden

indien de golflengte van de belichting de afmetingen van het object nadert. Het

verkleinen van de beeldafstand b of het vergroten van de brekingsindex n van de

beeldruimte wordt minder frequent toegepast

Tenslotte wordt hier vermeld dat de focussering van het objectief vooral bij hogere

spatiele frequenties van groot belang is en zelfs kritisch genoemd mag worden om een

maximale modulatiediepte te bereiken.
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3.5.3. Sensor MTF

De belangrijkste bijdrage tot de modulatie-overdraehtsfunctie van de ceo sensor is het

gevolg van de tweedimensionale spatiele sampling die wordt toegepast op de projectie

van het beeld op de sensor. We gaan voor het afleiden van een MTF fonnule uit van een

sensor met rechthoekige pixels met een breedte B en we bekijken de modulatie

overdracht in de horizontale (X) riehting. Stel dat het intensiteitsverloop I bij een

bepaalde spatiele frequentie fin horizontale riehting wordt beschreven door:

I(x) = ~ [1 + sin(21tfx)] (3.5.)

Het pixel met het maximale uitgangssignaal Umax is gecentteerd rond een maximum van

I(x) dus bijv. voor 21tfx =1t/2 of x =1/4f :

1 B
4f + "2

Umax = K J AI [1 + sin(21tfx)] dx
1 B

4f "2

(3.6.)

Het pixel met het minimale uitgangssignaal Umin is gecentreerd rond een minimum van

I(x) dus bijv. voor 21tfx =31t/2 of x =3/4f :

3 B
4f + 2"

Dmin = K f A2 [1 + sin(21tfx)] dx
3 B
4f - 2"

(3.7.)

Uitwerking van de twee integralen uit fonnule 3.6. en 3.7. resulteert in de volgende

uitdrukking voor het contrast:

Umax - Umin
C = Umax + Dmin =

sin(1tffi)
1tffi (3.8.)

In figuur 3.2. is het genormaliseerde verloop van het contrast weergegeven waarbij

X =1tfB de normalisatie-frequentie voorstelt.
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1.0

MTF
0.5

figuur 3.2. Sensor MTF t.g. v. spatifHe sampling

Fonnule (3.8.) is ook meteen de uitdrukking voor de MTF van de sensor omdat de

modulatied.iepte van het intensiteitsverloop I(x) gelijk is aan 1. De MTF kan dus in

horizontale en vertikale richting verschillen als de pixelbreedte niet gelijk is aan de pixel

hoogte. Vit de fonnule voor de MTF blijkt ook dat de responsie op een bepaalde spatiele

frequentie beter wordt bij kleinere pixelafmetingen en intllitief gezien verwachten we dat

natuurlijk ook. De gevoeligheid van een pixel neemt echter af als de afmetingen kleiner

worden en er zal dus bij het ontwerp van een sensor altijd een afweging gemaakt worden

tussen resolutie- en gevoeligheidseisen.

Voordat de MTF van de sensor zijn nulpunt bereikt bij de spatiele sampling-frequentie f

= lIB treedt er een ander verschijnsel op. Wanneer een beeld met (spatiele) frequentie

componenten hoger dan de halve sampling-frequentie f = l/2B (Nyquist-frequentie) op

de sensor wordt geprojecteerd dan krijgen we te maken met aliasing. Dit betekent dat

componenten hoven de Nyquist-frequentie worden teruggevouwd in de basisband en dit

heeft de zogenaamde Moire-patronen (figuur 3.3.) tot gevolg.

~--------------
-~-

-------
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figuur 3.3. Moire patronen

Naast de spatiele sampling is er nog een tweede effect dat de MTF van de sensor

bernvloedt n1. het onvolledige ladingstransport bij het doorschuiven van de

ladingspakketjes in de CCD sensor. Bij elke verschuiving blijft er een fractie E van elk

ladingspakketje achter waardoor de modulatiediepte wordt verminderd. De mate van

MTF degradatie is afuankelijk van de waarde van E die wordt bepaald door de kwaliteit

van het ontwerp en van het productieproces. maar de degradatie is ook afhankelijk van

het aantal verschuivingen N dat nodig is om een ladingspakketje naar de uitgang te

transporteren. De waarde van N wordt bepaald door de positie van een pixel op de

sensor en dit impliceert een plaatsafhankelijke MTF. Een kwantificatie van deze bijdrage

tot de MTF van de sensor blijft achterwege.

Een laatste aspect dat een belangrijke rol speelt bij de MTF van de sensor is de spektrale

distributie van de belichting. De verlichtingssterkte I in de sensor is een functie van de

indringdiepte x en kan worden benaderd [12] door: I(x) = Io.e-ax.De waarde van de

absorptiecoefficient a is hierbij afhankelijk van het halfgeleidermateriaal en de golflengre

A. van het invallende licht. Voor grotere golflengten wordt de absorptiecoefficient a

kleiner en dat betekent dat een foton dieper de halfgeleider binnendringt voordat een

elelctron wordt losgemaakt. Dit heeft als gevolg dat de kans groter worclt dat het elektron

wordt toegevoegd aan het ladingspakketje van een naburig element Voor hogere spatiele

frequenties veroorzaakt dit een signaalverzwakking en daardoor een degradatie van de

MTF. Het gebruik van licht met kleinere golflengten is dus aan te bevelen.

De bijdrage van de elektronica aan de responsie van de camera wordt voomamelijk

veroorzaakt door de filters die hierin zijn opgenomen. De elektronica heeft geen invloed

op de vertikale MTF omdat de filters alleen in horizontale richting (op lijnbasis) het

videosignaal bernvloeden. Een algemene beschouwing is niet eenvoudig mogelijk omdat

de filter-karakteristieken per type camera behoorlijk kunnen verschillen en vrij complex

zijn. We gaan daarom hier niet verder in op de M1F van de elektronica.
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3.5.4. MTF vs. CTF en OTF

(3.9.)

De MTF (Modulation Transfer Function) is een functie die de overdracht van een elektro

optisch systeem beschrijft voor sinusoi'dale spatiele frequenties. Practisch gezien is het

echter een complexe zaak om een testkaan te maken met een sinusvormig verlopende

transmittantie of reflectie. Het is mogelijk om lO'n patroon te realiseren met methoden uit

bijv. de laserinterferometrie maar in de meeste gevaUen wordt gekozen voor een

blokgolfvormige modulatie. De overdrachtsfunctie die op deze manier wordt gemeten

voor een spatieel frequentie-bereik is de zogenaamde CfF of Contrast Transfer

Function,

De CTF curve kan worden afgeleid uit de MTF m.b.v. Fourier-reeksontwikkeling. Elk

periodiek signaal kan worden geschreven als een som van een aantal sinus- en

cosinusfuncties op de volgende manier :

N

f(x) =iao + ~')ancos(nwox) + bnsin(nwox)]
n = I

waarbij:
2 +TI2

an = T f f(x).cos(nwox) dx
-T(2.

2 +TI2
bn = T f f(x).sin(nwox) dx en

-Tn.

Iodien deze reeksontwikkeling wordt toegepast op een blokgolf met een amplitude van 1

verkrijgen we het onderstaande resultaat:

f(x) = 4 [ '( ) sin(3wox) sin(5wox) sin(7woX) ]
'it SIn wox - 3 + 5 - 7 + .. (3.10.)

De responsie van een (optisch) systeem op een blokgolf met een spatH~le frequentie f

kunnen we met de CIF en de MTF dan als voIgt beschrijven ;

CIF(f) = ! [MTF( ) _ M1F(3f) MTF(5f) _ ]
7t X 3 + 5 .... (3.11.)

Voor een goede benadering van de CTF hoeven maar een aantal termen meegenomen te

worden omdat de bijdrage van de MTF steeds rninder wordt voor hogere frequenties.

Naast de MTF en CfF is er nog een derde overdrachtsfunctie n1. de OTF of de Optical

Transfer Function. Bij de OU gaan we, net als bij de MTF, uit van sinusoi'dale spatiele

frequenties maar hier nemen we ook het faseverschil tussen de helderheidsmodulatie van

het object en het beeld mee. Voor een groot aantal applicaties is deze faseinfonnatie niet

van belang maar in de holografische wereld bijvoorbeeld weI.
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3.6.

3.6.1.

Geometrische distorsie

Inleiding

Het meest eenvoudige model voor de geometrie van het menselijk oog, een camera of

andere afbeeldingsapparatuur is het 'pinhole' of perspectief model als weergegeven in

figuur 3.4.. Deze eerste orde benadering houdt in dat de lichtstralen van de scene voor de

camera convergeren in een punt (de 'pinhole') en vervolgens worden geprojecteerd op

het beeldvlak in de camera. Het beeldvlak wordt in gedachten vaak voor de camera

geplaatst om te vermijden dat we met een omgekeerd beeld te maken hebben.

Afwijkingen van dit pinhole model kunnen worden geklassificeerd onder de term

geometrische distorsie. Een kwantificatie van deze vervormingen is vooral van belang bij

applicaties waarbij uit de beeldinformatie van de camera nauwkeurig afstanden en

posities van objecten bepaald moeten worden. De twee oorzaken van geometrische

distorsie in een CCD camera n1. de lens en de elektronica worden nader geanalyseerd.

figuur 3.4. Het pinhole camera model

3.6.2. Lens distorsie

Wanneer een punt dat niet op de optische as ligt Diet op die positie worclt afgebeeld die

wordt voorspeld door de paraxiale benadering (hoofdstuk 2) dan is er sprake van lens

distorsie. De lens distorsie is meestal rotatie-symmetrisch rond de optische as en neemt

toe met de afstand tot de optische as (figuur 3.5.). Deze symmetrie hoeft niet aanwezig te

zijn in het camerabeeld omdat dit afhankelijk is van de positionering en orientatie van de

lens t.O.v. de sensor.
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figuur 3.5. Karakteristieke lensdistorsie

De lens distorsie kan op verschillende manieren worden gereduceerd. Een kleinere

diafragma-opening betekent dat de lens beter voldoet aan de paraxiale benadering en er

dus minder distorsie optreedt. Een te kleine apenuUf heeft echter als gevolg dat de

diffractie effecten gaan overheersen. Verder kan het combineren van lenzen met een

verschillend type vervorming in een objectief de distorsie voor een groot gedeelte

elimineren. Tenslotte wordt het gebruik van objectieven met een grotere

brandpuntsafstand aanbevolen omdat deze objectieven dikwijls beter voldoen aan de

paraxiale benadering.

3.6.3. Elektronica distorsie

De bijdrage van de camera-elektronica aan de distorsie van de beeldinfonnatie is eigenlijk

nauwelijks los te koppelen van de invloed die de meetapparatuur uitoefent. In de

onderstaande beschouwing over de elektronica gaan we uit van de veronderstelling dat

het videosignaal wordt gedigitaliseerd. Deze veronderstelling is gerechtvaardigd omdat

digitalisatie wordt toegepast voor de meeste applicaties waarbij afstandsmetingen worden

verricht. We kunnen twee belangrijke typen distorsie onderscheiden n1. aspect-ratio

vervorming en lijndistorsie.

De aspect-ratio of breedte/hoogte-verhouding van de pixels in het gedigitaliseerde beeld

is afhankelijk van twee factoren : de videostandaard van de camera en het aantal pixels

per lijn. Een algemeen aanvaarde breedtelhoogte-verhouding van TV-beelden is 413,
maar dit gegeven is niet voldoende om de pixel aspect-ratio te bepalen. Zowel

horizontaal als vertikaal wordt slechts een gedeelte van het TV-beeld gebruikt voor de

helderheidsinformatie als gevolg van de tijd die de blanking in beslag neemt. Het

combineren van de beeld aspect-ratio en het blanking verlies leidt tot de volgende

formule voor de pixel aspect-ratio :

Ap
= ~ *_tI_ * tf - tv * J!.... K.n

3 tl - th tf ppl = ppl
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met t}: lijntijd tf: frame periode

th : horizontale blanking periode

ppl : aantal pixels per lijn

tv : vertikale blanking periode

n: aantallijnen per frame

In de onderstaande tabel is het aantal pixels per lijn aangegeven waarvoor bij

verschillende videostandaarden de pixels 'vierkant' zijn d.w.z. dat in uitdrukking 3.12

geldt Ap =1. Aspect-ratio distorsie wordt nu veroorzaakt doordat niet alle camera's een

standaard videosignaal produceren bijvoorbeeld tg.v. afwijkende blankingperiodes. Het

gevolg hiervan is dat het resultaat van afstandsmetingen richtingsafhankelijk wonk

Tabel 3.1. 'Vierkante' pixels bij verschillend videostandaarden

Video standaard

PAL

SECAM

NTSC

K

1.5097

1.5097

1.4868

n

625

625

525

ppl

944

944

781

Een vervonning die alleen in horizontale richting optreedt is de zogenaamde lijndistorsie

en de oorzaak van deze distorsie is te vinden in het digitalisatie-proces. Voor het

digitaliseren van het videosignaal is het noodzakelijk dat de AID-converter wordt

gesynchroniseerd met het van de camera afkomstige videosignaal. Een methode die in

veel gevallen wordt toegepast is het gebruik van een PLL (phase-locked loop) op een

Manier als aangegeven in figuur 3.6a. De klokgenerator (voor de A!D-converter) wordt

hier 'gelockt' op de horizontale synchronisatie van het videosignaal.

Het mogelijk verloop van de regelspanning Ur in samenhang met de horizontale

synehronisatie is weergegeven in figuur 3.6b. Indien deze regelspanning Diet constant is

in het gedeelte van de lijn dat de helderheidsinformatie bevat dan heeft dat een (lijn

)positieafhankelijke uitleesfrequentie tot gevolg. Een frequentie die aan het begin van de

lijn hoger is dan aan het einde van de lijn betekent dat de pixels links in het beeld diehter

bij elkaar liggen en de afstanden (gemeten in pixels !) hier dus groter zijn dan rechts in

het beeld. Het zal duidelijk zijn dat de kwaliteit van de PLL (fasefouten, jitter) de mate

van lijndistorsie bepaalt.
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figuur 3.6. Synchronisatie van de camera met de AlD-converter

Een methode om de invloed van de PLL te elimineren is aangegeven in figuur 3.6c. In

deze zogenaarnde pixel-synchrone mode wordt door zowel de camera als de A/D~

converter hetzelfde kloksignaal gebruikt. Het is weI noodzakelijk dat op de camera een

externe klokingang aanwezig is en dat is meestal niet het geval.
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3.6.4. Geometrische transformaties

Naast de carnera-distorsie kan een object bij afbeelding nog een aantal geometrische

transformaties [1, 5] ondergaan die niet tot de camera-distorsie gerekend mogen worden.

Een tweedimensionaal vlak kan bij projectie op een beeldvlak de volgende transformaties

ondergaan : translatie T

schaling S

rotatie R

z
assenstelsel

Y

rotatie

X-as

Yeas

Z-as

I
cx.<O ()(=o ()(>OL L L .

:0:0:0L L L_

:0:0:0
L L L_

:D:O:CJ
figuur 3.7. /nv/oed van geometrische transformaties
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De invJoed van roearie om een bepaalde as op de afbeeJding wordt weergegeven in de

bovenstaande figuur, waarbij een rechthoekig vlakUe) in de oorsprong loodrecht op de

x~as is g-epositioneerd en waarbij de-camera langs. de x-as naar ge oorsprong toe is

gericht. Een combinatie van rotaties om verschillende assen kan de rechthoek zelfs

transfonneren in een parallellogram of andere figuren. Het is bij het verrichten van

distorsiemetingen dus noodzakelijk dat deze geometrische transformaties worden

gecompenseerd.

3.7. De camera-overdrachtsfunctie

We kunnen nu een eenvoudig model opstellen voor de overdracht van een camera waarin

de eigenschappen uit de voorafgaande paragrafen gei'ntegreerd worden. Het model dat

we hier presenteren heeft niet als doel een exacte rnathematische beschrijving van een

camera te geven. De nadruk ligt op het creeren van een min of meer formeel overzicht

waarin de invloeden van de elementaire cameracomponenten en externe factoren op de

overdracht tot uitdrukking komen.

We gaan bij het opstellen van het model uit van een tweedirnensionaal stilstaand beeld.

Deze scene kan worden gekarakteriseerd door een plaatsafbankelijke verlichtingssterkte
q>(xs, Ys) en wonit door de camera in verschillende slappen omgezet in een sequentieel

gecodeerd electrisch signaal D(t). De camera kan worden beschouwd als een cascade

schakeling van de elementaire componenten (lens, sensor en elektronica) met elk hun

specifieke overdrachtsfunctie als weergegeven in uitdrukking 3.13.. In deze uitdrukking

stelt q>(x,y) de (gemiddelde) verlichtingssterkte van een sensorpixel voor en U(x,y) de

uitgangsspanning van hetzelfde element.

q>(xs, Ys) HI) f(x, y) Hs ) U(x, y) He ) U(t) (3.13.)

De 3 overdrachtsfuncties H), Hs en He worden in het volgende gedeelte verder

uitgewerkt We maken hierbij gebruik van de volgende symbolen cq. afkortingen:

D : diafragrnaopening

A. : golflengte

f : focussering

T : temperatuur

g : versterking elektronica xs, Ys : scene coordinaten

x, y : sensorcoordinaten k : versterkingsfactor

q> : verlichtingssterkte t : tijd

U: spanning

1
q>(x,y) = A Jq>(xs, ys)dA

A
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met A = A(xs' Ys, D, A, f)

Toelichting : De (gemiddelde) verlichtingssterkte <p(x,y) van een sensorpixel wordt

bepaald door de verlichtingssterkte van een (klein) oppervlakte-element A uit het beeld.

De parameterafhankelijkheid van A bei'nvloedt de uniformiteit. de resolutie (MTF) en de

geometrische distorsie.

Hs: U(x,y) =k(x,y,A,T,<p).<p(x,y) + Nth(x,y,T,t)

+ FPN(x,y,T) + SMEAR(y,T)

Nth : thermische ruis, FPN: 'fixed pattern' ruis

SMEAR: extra ongewenste ladingsgeneratie tijdens transport

(3.15.)

Toelichting : De uitgangsspanning U(x,y) is in principe evenredig met de

verlichtingssterkte <p(x,y) van de pixels. Deze evenredigheid wordt verstoord door de

parameterafhankelijkheid van k (uniformiteit, lineariteit) en de laatste drie elementen van

de sornrnatie die de ruisbijdrage beschrijven. De resolutie van de sensor kornt hierin niet

tot uitdrukking orndat we (voor de eenvoud) oneindig kleine pixels hebben

gernodelleerd. Het is rnogelijk om de resolutie weI mee te nernen indien we <p(x,y) overal

vervangen door een oppervlakte-integraal over een sensorpixel.

He: U(t) = BPF[ SCAN[U(x,y)] + Nth(g,t,T) ] (3.16.)

SCAN: Het scan-algoritrne waannee de sensor-infonnatie worcit omgezet

in een discreet sequentieel signaal.

BPF : De fJlter-operatie die wordt toegepast op het discrete sequentiele signaal.

Toelichting : Het scan-algoritrne en de filtering die wordt uitgevoerd beYnvloeden de

lineariteit, de resolutie (MTF) en de geornetrische distorsie. Het tweede element binnen

de BPF-operatie beschrijft de ruisbijdrage van de elektronica.

Het combineren van de uitdrukkingen 3.13. tim 3.16. kan Ieiden tot een formulering

voor de overdrachtsfunctie van een camera maar de overzichtelijkheid is groter wanneer

we de scheiding naar componenten aanhouden. Deze uitdrukkingen kunnen de basis

vormen voor een formele beschrijving van camera's waarmee het inzicht in de camera

werking kan worden vergroot. Een verdere detaillering van de gepresenteerde

uitdrukkingen en uitbreiding voor bijvoorbeeld bewegende beelden kan in de toekomst

wenselijk zijn.
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Hoofdstuk 4 Implernentatie van het camera-meetsysteem

4.1. De hardware configuratie

Het centrale gedeelte van het camera-meetsysteem (figuur 4.1.) wordt gevormd door het

beeldverwerkingssysteem 01-1 van HCS Vision Technology waarin het videosignaal

van de camera wordt geanalyseerd. De test-camera wordt in de meetopstelling gefixeerd

op een stabiele optische rail met een lengte van 1 meter en is direct gekoppeld aan het

vision-systeem en een oscilloscoop. Aan de andere kant van de optische rail is een

diaprojector gemonteerd die een aantal testpatronen kan genereren voor de verschillende

metingen. Deze projector is voorzien van een vaste halogeen-verlichting maar de

verlichtingssterkte kan toch worden worden geregeld met een set (neutral-density)

grijsfilters. De mogelijkheid is verder aanwezig om een objectief van hoge kwaliteit en

gekende eigenschappen te monteren zodat de sensor en de elektronica van verschillende

camera's met elkaar vergeleken kunnen worden. De tenninal dient voor de besturing van

de meetsoftware en evenals de monitor voor de presentatie van de meetgegevens aan de

gebruiker. De technische specificaties van het camera-meetsysteem zijn overzichtelijk

gegroepeerd in appendix A.

D- -- r'\
- camera ..

projector I" oscillo-
V

I I ~
scoop

~ ..
terminal .. '

vision
systeem ~

~
01-1

monitor ...

"
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figuur 4.1. Hardware configuratie van het camera-meetsysteem

Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom we hebben gekozen voor het meten

van camera's m.b.v. een vision-systeem. Oe metingen kunnen hierdoor met een (vaste)

opstelling worden verricht d.w.z. het is niet nodig om voor elke camera-eigenschap een

andere configuratie samen te stellen. De flexibiliteit van het systeem is ook een voordeel.

Het meetsysteem kan eenvoudig worden uitgebreid (voor nieuwe eigenschappen) en

metingen kunnen met weinig moeite worden aangepast. Verder is het mogelijk om een

goede user-interface definieren. Oit bevordert enerzijds de toegankelijkheid van het

meetsysteem maar anderzijds kunnen de resultaten ook overzichtelijk aan de gebruiker

worden gepresenteerd bijv. in de vorm van grafieken. Tenslotte is het relatief eenvoudig

om het systeem in een latere ontwikkelingsfase te automatiseren.

Het zal duidelijk zijn dat het vision-systeem een belangrijke schakel in het camera

meetsysteem vormt. In de volgende paragraaf wordt daarom de structuur van het vision

systeem DI-I (beknopt) besproken en worden de mogelijkheden globaal aangegeven.

4.2. Het vision-systeem DI-l

Het 01-1 vision-systeem (figuur 4.2.) is ontwikkeld voor industriele applicaties en

daarom is gekozen voor een VME gebaseerde omgeving. We kunnen drie belangrijke

bouwstenen onderscheiden in her vision-systeem [13] n1. een 68020 system-controller,

een Video va Module (VIOM) en een Image Processing Memory (lPM) module. De

68020 system-controller draagt zorg voor de besturing van het vision-systeem en de
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communicatie met de gebruiker via een terminal. De Video I/O Module verzorgt de AID
en DjA conversie (8 bits, 7,5.. 15 MHz) van het videosignaal van een camera maar ook

de VME interfacing. Daarnaast worden een aantal besturingssignalen gegenereerd bijv.

. klok- - en interruptsignalen. Het Image Processing Memory bestaat uit een

microcontroller, een beeldgeheugen van I Mbyte en een data processing module en zorgt

voor de opslag en verwerking van beelden. De geoptimaliseerde hardware structuur van

de data processing module o.a. met 'lookup tables' maakt een snelle beeldverwerking

mogelijk.

Floppy Disk

Terminal .....--. a>u f-l---J-I I ~~n~ ill l PowerHost C<lmpule, _ 68020 f-l. I VIolE boatels Supply

Hard Oilk

I Standard VME Bus
~ ,.. "'i ,.. . ,.

-= ..c:9
3 •

,...=
2 3

1 1 2
a Inpu1s ___

,... BW mOMO, Optional
Clnpu:. --
"Clock _ VIOM-l

~RGBmo""",
IPM-1C Hardware

.Sync _ Processors

. ;. ~ • ?'

I Video Busses (A.. D) J
{ HTH Vision Bus H 1

I Control Busses I

Camet

Syn

Come

SlrOtlOSCOP

figuur 4.2. Blokschema vision-systeem DI-1

Voor het vision-systeem DI-l is een speciale programmeertaal CMVis [13] ontwikkeld.

Deze taal is een incrementele compiler en vertoont qua structuur veel overeenkomsten

met BASIC maar bevat ook elementen uit de taal C. Voor beeldverwerkingsapplicaties

zijn er een aantal zogenaamde IPM-functies beschikbaar die geoptimaliseerd zijn op de

hardware struCtuur van de IPM module en op deze wijze een hoge verwerkingssnelheid

realiseren.

4.3. De software structuur

De software is ge1mplementeerd m.b.v. de taal CMVis waarbij elk meetalgoritme voor

een bepaalde camera-eigenschap is ondergebracht in een afzonderlijke procedure. De

user-interface bestaat uit menusturing zodat de gebruiker met de cursortoetsen een

gewenste meting kan selecteren. Verder wordt de gebruiker bij elke meting ondersteund
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door meldingen en vragen van het systeem en kan de gebruiker bij een verkeerde selectie

zijn keuze altijd nog corrigeren. De flow chart van de meetsysteem-software is

opgenomen in figuur 4.3 en hieruit blijkt ook welke metingen we kunnen verrichten.

( BEGIN

1
initia-
Iisatie

1
hoofdmenu

J. .L It J, J, .I. J.
aile me- gevoelig- MTF SIN geometr. file exit
tingen heid menu menu ratio distorsie 110

...l
8\0)... ... ...

Ir if
unifor- linea- hor. vert. -
miteit rileit MTF MTF

J. J, J. 1
hoofdmenu
~

figuur 4.3. Flow-chart van de software voor het camera-meetsysteem

In de volgende paragrafen wordt het meetalgoritme voor elke camera-eigenschap nader

geanalyseerd. De initialisatie procedure wordt hierin niet verder uitgewerkt en daarom

geven we hier kort de functie(s) van deze procedure: het definieren van beelden en

'lookup tables', de selectie van de klokfrequentie van het vision-systeem, het instellen

van de videostandaard (deze is afuankelijk van de test-camera) en het instellen van de

juiste afstand van de projector tot de camera voor de vereiste vergrotingsfactor.

4.4. Uniformiteit

In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat een uniforme verdeling van de belichting een

essentiele voorwaarde is indien we globale gevoeligheidsverschillen van de camera

willen detecteren. De halogeen-verlichting van de camera heeft (zeker) geen homogene

verdeling en practisch gezien is het geen eenvoudige zaak om hier een oplossing voor te

vinden. Een methode die kan worden toegepast is het belichten van een groot vlak met

een plaatsonafhankelijke reflectiecoefficient op een afstand van enkele meters. Wanneer

we een klein gebiedje van het vlak beschouwen mag de belichting daar homogeen
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worden verondersteld. Een andere methode om een homogene verlichtingssterkte te

realiseren is het gebruik van de hoi van Ulbricht (figuur 4.4.). Dit is een bol van grote

omvang (een diameter van enkele meters) waarvan de binnenzijde een reflectiecoefficient

heefnlie zo dicht mogeJijk bij 1 ligt. Het licht kan aIleen via refleclies (direote-belichting

wordt voorkomen door het plaatje S) door het gedeeltelijk doorlatende oppervlakje A naar

buiten treden. De afmetingen die de meetopstelling hierdoor aanneemt zijn echter in beide

gevallen bezwaarlijk en daarom is gekozen voor het detecteren van lokale

gevoeligheidsverschillen.

figuur 4.4. 801 van Ulbricht

Bij de uniformiteitsmeting wordt de camera direct belicht m.b.v. de diaprojector. De

verlichtingssterkte wordt door de gebruiker met de (neutral density) grijsfilters en/of het

diafragma op een gemiddelde van ongeveer 50% video afgesteld. De controle van dit

niveau dient plaats te vinden m.b.v. de oscilloscoop.

In de tweede stap wordt een recursief gefilterd beeld ingenomen en wordt voor elk pixel

in dit beeld de gemiddelde verlichtingssterkte berekend in een lOX 10 omgeving bij dat

pixel. Vervolgens kan de gebruiker een procentuele limiet opgeven die iedere

pixelwaarde mag afwijken van dit gemiddelde. De meetresultaten worden visueel

gepresenteerd door de pixels die deze limiet overschrijden wit te maken. Tenslotte wordt

het aantal 'foute' pixels weergegeven op de terminal.

4.5. Lineariteit

De afwijkingen van een lineaire overdracht van de camera worden gekwantificeerd

(paragraaf 3.3.) door het bepalen van die gamma-waarde die het beste 'past' bij een

verzameling meetpunten (4).U). Het uitgangspunt veor deze gamma-matching vonnt de
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benadering van de overdracht van een camera door: U = k.<!>Y. Wanneer we aan beide

zijden van deze relatie de logaritme nemen krijgen we het volgende resultaat :

10g(U) = log(k.<!>y) = log(k) + loge<!>1') = log (k) + y.Iog(<!» (4.1.)

In een grafiek met een dubbel-Iogaritrnische schaal resulteert dit in een rechte lijn met een

richtingscoefficient y. De waarde van gamma kan nu worden bepaald door lineaire

regressie toe te passen op de verzameling punten (log(<!», 10g(U». Het meten van een

verzameling (<!>,U) wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een set neutral-density

grijsfilters. Neutral-density filters [10] zijn grijsfilters die een nauwkeurig gespecificeerde

verzwakking mogelijk maken die binnen een bepaald bereik nauwelijks atnankelijk is

van de golflengte van het invallende licht. Deze verzwakking wordt uitgedrukt in de

zogenaamde optische densiteit D = IOlog(+)waarbij T de transminantie voorstelt.

De vraag die gesteld kan worden is welk bereik aan densiteit nodig is om de waarde van

gamma met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. De pixels (8 bits) in het vision

systeem kunnen waarden aannemen tussen a en 255. Het diafragma en eventueel de

versterking van de camera kunnen zo worden ingesteld dat de camera bijna maximaal

wordt uitgestuurd als er geen filter (D = 0) aanwezig is bijv. tot een gemiddelde

pixelwaarde van 250. In de onderstaande tabel is de gemiddelde pixelwaarde aangegeven

bij verschillende densiteiten uitgaande van y = 1.

Tabel 4.1. Gemiddelde pixelwaarde als functie van de densiteit bij y = 1

Densiteit D Transmittantie T <pixelwaarde>

0.00 1.00 250 (ingesteld)

0.30 0.50 125

0.50 0.32 80

1.00 0.10 25

2.00 0.01 2.5

Vit deze tabel blijkt dat wanneer de densiteit D tussen 0 en ongeveer 1 kan varieren de

waarde van y voldoende nauwkeurig kan worden vastgesteld. Het gebruik van filters met

hogere densiteiten wordt afgeraden omdat enerzijds y ook kJeiner kan zijn dan 1

(waardoor de gemiddelde pixelwaarde kleiner wordt) en anderzijds omdat de grenzen

van de meetnauwkeurigheid dan worden genaderd.
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De lineariteitsmeting begint met het instellen van het diafragma (en eventueel de

versterking van de camera) door de gebruiker z.d.d. de camera bijna maximaal wordt

uitgestuurd. Dit dient ·gecontroleerd te worden m.b.v. de oscilloscoop. Vervolgens

wordt de gebruiker een aanta! keren gemeld welke neutral-density filters in de projector

geplaatst moeten worden. Tenslotte wordt de waarde van "( op twee decimalen

nauwkeurig berekend en wordt de overdracht van de camera grafisch weergegeven op de

monitor.

4.6. Signaal/ruis-verhouding

We definieren de signaal/ruis-verhouding van een camera analoog aan de definitie bij de

CCIR norm. De RMS waarde van de ruis wordt gemeten bij een gemiddelde

verlichtingssterkte van 50% video en deze waarde wordt gerelateerd aan het 'full' video

niveau.

De signaaVruis-verhouding kan worden gemeten door eerst de ruis te elimineren met

recursief filteren en vervolgens over een aantal frames de ruisbijdrage in het beeld te

bepalen. Deze methode heeft twee nadelen nl. de benodigde tijd voor het fJlteren kan vrij

lang zijn en temporele variaties in de verlichtingssterkte beinvloeden de meting. Deze

nadelen kunnen worden geelimineerd m.b.v. een algorittne waarbij de ruis wordt

berekend uit twee vlak na elkaar ingenomen beeldframes. We noemen de ruisbijdrage in
het eerste beeld Na en in het tweede beeld Nb. De RMS waarde N van de mis voldoet

dan aan:

N =~ E[ N;] = ~ E[ Nt ]

=~ ~ (HI N; 1+ H[ Nt]) =~

=~...J E[ (N a - Nb)2]

De laatste stap van deze afleiding voIgt uit :

(4.2.)

We mogen aannemen dat de ruis in het eerste beeld statistisch niet gecorreleerd is met de

ruis in het tweede beeld en hieruit voIgt dat E[NaNbl = O. De RMS waarde van de ruis
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kan dus worden bepaald door de standaarddeviarie te berekenen van het verschilbeeld en

dit te verrnenigvuldigen met de factor .h .
De meting van de signaal/ruis-verhouding begint met het instellen van de

verlichringssterkte op een gemiddelde van 50% video. Dit kan worden gedaan met het

diafragma en/of de neutral-density filters en dient gecontroleerd te worden m.b.v. de

oscilloscoop. Daarna wordt de RMS ruis 5 keer gemeten op bovenstaande manier en

gemiddeld. Tenslotte wordt hieruit de signaaVruis-verhouding berekend door de RMS

ruis te relateren aan het 100% video niveau.

4.7. Resolutie en MTF

We meten de resolutie van een camera niet met een sinusvorrnig gemoduleerd spatieel

frequentiepatroon maar met een zwart-wit strepenpatroon dat is aangebracht op een dia.

In paragraaf 3.5. is aan bod gekomen dat de horizontale en vertikale resolutie van een

camera verschillend zijn en daarom hebben we 2 typen testpatronen ontwikkeld (figuur

4.5.).

III/III 1IIIIII
1111111/1

1111/1/ 1111111

~ - --
--- --d
~ ---== --

figuur 4.5. Resolutie testpatronen

Van elk type zijn er een aantal dia's gemaakt om een spatieel frequentiebereik te kunnen

realiseren van 10..50 lijnparen/mm. Dit bereik is (net) voldoende omdat de huidige ceo
sensoren een elementdichtheid bezitten die overeenkomt met een spatiele sampling

frequentie van 50 a 60 lijnparen/mm. Het is belangrijk om in te zien dat de

vergrotingsfactor van de camera de relatie bepaalt tussen de frequenties op de dia en de

sensor. In de initialisatie-procedure van het meetsysteem wordt de afstand van de

camera tot de projector zo ingesteld dat de vergroringsfactor 1/6 bedraagt. Hieruit voIgt

het frequentiebereik op de dia's n1. 160 tot 5~ lijnparen/mm. De dia's worden vervaardigd
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met een resolutie van ongeveer 100 dots/mm en dat is gezien de vereiste frequenties

voldoende.

!
pixelrij
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A
la

• =
Ie C pixel integra-

tiecentrum

Id
0

Ib

sensor-positie )

figuur 4.6. Intensiteitsverloop op verschillende pixelrijen van de sensor

In tegenstelling tot de gebruikelijke resolutie-patronen zijn de zwarte en witte strepen

over een kleine hoek geroteerd om de metingen nauwkeuriger te kunnen verrichten. We

kunnen dit toelichten a.h.v. figuur 4.6. waarin de sensor sampling-frequentie (ongeveer)

een geheel veelvoud is van de op de sensor geprojecteerde spatiele frequentie die bier

voor illustratieve doeleinden een sinusoldaal verloop heeft. De modulatiediepte wordt

berekend a.h.v. de gemeten maximale en minimale pixelwaarde. De maximale

(minimale) pixelwaarde treedt op indien het maximum (minimum) van het

intensiteitsverloop zich precies op het integratiecentrum van een pixel hevindt. We

kunnen maar over een heperkt aantal sensorpixels meten en het gevolg hiervan kan zijn

dat de maximale (minimale) pixelwaarde niet wordt hereikt. In figuur 4.6. rij A resulteen

een verschuiving van het intensiteitspatroon bijvoorbeeld in een grotere gemeten

modulatiediepte. Wanneer we nu gebruik maken van een gedraaid patroon dan wordt op

elke volgende pixelrij een licht verschoven intensiteitsverloop geprojecteerd en wordt de

kans dus groter dat we de correcte modulatiediepte meten. In figuur 4.6. worden dan

bijv. de rijen B, C en D toegevoegd aan de meetwaarden. In dit geval wordt de minimale

pixelwaarde gemeten in rij B en de maximale pixe1waarde in rij D.
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De MTF die we met het vison-systeem meten geeft niet alleen de overdracht van de

camera weer omdat de overdracht van het vision-systeem automatisch wordt

meegenomen. De degradatie van de MTF die door het vision-systeem wordt veroorzaakt,

is het gevolg van de laagdoorlaatfilters in de Video I/O Module en het is noodzakelijk dat

de gemeten MTF hiervoor wordt gecorrigeerd. Deze correctie van de meetresultaten is

aIleen nodig in horizontale richting omdat de filtering geen invloed heeft in vertikale

richting. Het karakteristieke verloop van de MTF van een VIOM is geschetst in figuur

4.7. maar de exacte MTF waarden kunnen wat varieren per VIOM.

i 1.0-+ __

VIOM
MTF

0.5

figuur 4.7. VIOM MTF

f [Ip/mm) )

Voor de MTF metingen wordt het Rodenstock Rodagon 50 mm objectief (appendix B)

gebruikt als testlens met een gekende MIF. De gemeten modulatieoverdracht wordt ook

gecorrigeerd voor deze lens om de overdracht van de sensor en de elektronica te isoleren.

In vertikale richting heeft de elektronica geen invloed zodat na een horizontale en een

vertikale MTF-meting de bijdragen van de lens, de sensor en de elektronica gescheiden

kunnen worden.

De meting van de modulatieoverdracht begint met de selectie door de gebruiker van de

horizontale of vertikale MTF-meting en het instellen van de diafragmawaarde F=4 (het

MTF verloop van de Rodagon lens is voor deze apertuur namelijk optimaal). In elke dia

met een bepaalde spatiele frequentie wordt vervolgens automatisch de positie van het

(centrale) resolutieblok bepaald en wordt de modulatiediepte gemeten. Het meetsysteem

meldt de gebruiker wanneer een nieuwe dia (met een andere spatiele frequentie) moet

worden geselecteerd. De gemeten contrastwaarden worden met en zonder lenscorrectie

op de terminal gepresenteerd en de MTF curve wordt grafisch weergegeven op de

monitor.
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4.8. Geometrische distorsie

De geometrische distorsie van een camera wordt gemeten m.b.v. een dia waarop een

dambordpatroon (figuur 4.8a) is aangebracht. We splitsen dit dambordpatroon op in een

aantal basispatronen (figuur 4.8b) waarvan we de positie van het zwaartepunt C bepalen.

Deze zwaartepunten bevinden zich bij een distorsievrije afbeelding op equidistante

posities maar in praktische gevallen zullen er altijd (kleine) verschuivingen optreden.

fig.4.8a fig.4.8b

figuur 4.8. Testpatroon voor geometrische distorsie

De eerste stap van het algoritme bestaat uit het nauwkeurig vaststellen van de posities van

de zwaartepunten C. In eerste instantie worden deze punten met pixelnauwkeurigheid

gelokaliseerd (m.b.v. enkele CMVis functies) maar eigenlijk willen we met een grotere

nauwkeurigheid meten om ook kleine verschuivingen tekunnen deteeteren.

fITIIl
~

fig.4.9a

___ I(x)

_ Ir

fig.4.9b

II

III IIV

fig.4.9c

figuur 4.9. Nauwkeurige zwaartepunt-bepaling

Een methode om met subpixelnauwkeurigheid de posities van de zwaartepunten te meten

wordt toegelicht a.h.v. figuur 4.9a Het intensiteitsverloop I(x) van de zwart-wit

overgang van gebiedje I naar gebiedje II zal een vonn hebben als in figuur 4.9b is

aangegeven. We definieren de rand van deze overgang precies op het gemiddelde van het
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(4.3.)

=

=I(x)

met Lj(x)

zwart-niveau in gebiedje I en het wit-niveau in gebiedje II en we willen de x-coordinaat
van deze rand xr nauwkeurig bepalen. Het berekenen van deze coordinaat voeren we uit

met (vierpunts) Lagrange interpolatie [I] :

Gegeven 4 punten (Xj. Ij) met xo < x I < x2 < x3. We kiezen deze pixel-coordinaten Xj

zodanig dat de randcoordinaat xr tussen x I en X2 ligt. Het intensiteitsverloop van de

zwan-wit overgang I(x) benaderen we lokaal door een derdegraads-polynoom met de 4
zogenaarnde Lagrange-coefficienten Lj :

3
L Lj(x).Ij

j = 0

(x - xO) (x - Xj-I) (x - Xj+I) (x - x3)
(Xj - xO) (Xj - Xj-O (Xj - Xj+I) (Xj - x3)

Vervolgens bepalen we de x-coordinaat van de rand xr door de volgende vergelijki.ng op

te lossen: I(x) = Ir.

Deze procedure wordt een aantal keren herhaald voor I-II overgangen en eenzelfde aantal

keren voor III-IV overgangen zoals in figuur 4.9c is aangegeven. We gaan uit van de

veronderstelling dat we de distorsie lokaal mogen lineariseren en daarom definieren we

de x-coordinaat van het zwaanepunt als het gemiddelde van de gevonden verzameling

randcoordinaten. Een analoge redenering kunnen we opzetten voor het lokaliseren van de

y-coordinaat van een zwaanepunt waarbij in figuur 4.9a I-III en II-IV overgangen

geanalyseerd worden. Op deze wijze wordt een rooster van zwaanepunten voor het

gehele dambordpatroon bepaald.

De tweede stap van het distorsie-algoritrne bestaat uit het modelleren van een 'ideaal'

rooster met equidistante zwaartepunten en het meten van de verschuivingen Lo.v. het

gemeten rooster na correctie voor (eventuele) geometrische transformaties (paragraaf

3.6.4.). Deze transformaties kunnen eerst worden berekend m.b.v. een kleinste

kwadraten methode [5] en vervolgens worden gecorrigeerd.

We gaan ervan uit dat aIleen een rotatie van de camera om de lengteas is toegestaan en dat

de rotatie om de andere assen eenmalig wordt afgesteld. De translatie T vermijden we

door zowel in het ideale als in het gemeten rooster de oorsprong in het zwaartepunt van

het rooster te leggen. Het kwantificeren van de transformaties wordt in ons geval dus

beperkt tot het bepalen van een schalingsfactor en een rotatiehoek.

Probleemstelling :

We definieren een tweedimensionale schalingsmatrix S en een rotatiematrix R als voigt:
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R = (~~) S = ( cos(ex) -Sin(ex»)
sin(a) cos(a)

Hierbij is :

Verder is gegeven een (ideaal) rooster (xli. Yli) met 1Si S N en een gemeten rooster

(x2i. Y2i) met 1 SiS N.

Vind dan een matrix P met P =SR =RS =( K.cos(a) -K.Sin(ex») d.w.z. bepaal
K.sin(a) K.cos(ex)

N

een waarde voor ex en K zodanig dat D =L d~ geminimaliseerd wordt

i = 1

dT = (X~ i - X2i)2 + (Y~ i - Y2i )2

( getransformeerd 'ideaa!' rooster)

De waarde van di kan gei"nterpreteerd worden als de afstand van een getransfonneerd

ideaal zwaanepunt tot een gemeten zwaartepunt en we proberen de transfonnaties zo te

kwantificeren dat de som D van alle afstanden in het kwadraat wordt geminimaliseerd.

Oplossing :

De waarde van D kan worden geminimaliseerd door D partieel te differentieren naar

zowel K als ex en deze afgeleiden gelijk aan nul te stellen. Indien we deze procedure

uitvoeren resulteert dat in twee vergelijkingen met twee onbekenden waaruit de waarden

van ex en K geextraheerd kunnen worden :

tan(ex) =

N

L (x2iYli - xliY2i)
i = 1
N

L (xlix2i + YliY20
i = 1

(4.4.)

K =

N

L (XliX2i+YliY2i)
I = 1

~N:-:---=--------- . cos( ex )

It (xlixli+YliYli)
i = 1

N

L (x2iYli - xliY2i)
i = 1
-=-:-N~=-------- .sin ( ex )

L (xlixli + YliYli)
i = 1
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Op deze manier worden de waarden van K en a berekend en kunnen de geometrische

transformaties worden gecorrigeerd.

Tenslotte worden de verschuivingen (overdreven) visueel gepresenteerd aan de

gebruiker. Daarnaast wordt de aspect-ratio distorsie berekend door de onderlinge

afstanden van de zwaartepunten in horizontale en vertikale richting te meten. De

lijndistorsie wordt gemeten door zowellinks als rechts in het beeld de afstand tussen 2

naast elkaar gelegen zwaartepunten te meten en vervolgens de onderlinge verhouding te

bepalen.
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Hoofdstuk 5 Evaluatie

5.1. Inleiding

In dit hoofdstuk evalueren we de prestaties van het camera-meetsysteem uitgesplitst naar

de verschillende camera-eigenschappen. We hebben voor dit doel twee camera's

geanalyseerd met het meetsysteem nl. een MX camera en een MXR camera (appendix C

en D). Voor de evaluatie maken we zowel gebruik van de resultaten van deze metingen

als van de ervaringen die we tijdens de ontwikkeling van het systeem hebben opgedaan.

5.2. Uniformiteit, lineariteit en signaal/ruis-verhouding

Uniformiteit : Het doeI van de uniformiteitsmeting is om lokale

gevoeligheidsverschillen te detecteren. Defecte pixels kunnen hiermee goed worden

gelokaliseerd maar met de huidige stand van de technologie is deze bijdrage vrijwel

geelimineerd. Stof en vlekken op de sensor zijn de belangrijkste oorzaken van lokale

gevoeligheidssverschillen en in de omgeving hiervan kan het meetalgoritme ongewenste

resultaten produceren.

figuur 5.1. De mogelijke invloed van vlekken op de uniforrniteitsmeting

Ais de vlek in figuur 5.1. groot genoeg is dan kan omgeving I geheel binnen de vlek

liggen en is het mogelijk dat pixel PI niet als een Minder gevoelig element wordt

gedetecteerd. Aan de andere kant kan het zo zijn dat pixel P2 in omgeving n als cen

'fout' pixel wordt geklassificeerd. Deze problemen kunnen we vermijden indien we

overstappen op de detectie van globale gevoeligheidsverschillen maar hiervoor moet de

belichting worden aangepast.
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Lineariteit : De lineariteitsmeting hebben voor beide camera's uitgevoerd met en zonder

gamma-correctie (tabel 5.1.). Voor de verschillen tussen de gespecificeerde en de

gemeten waarden zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De gespecificeerde gamma

waarden kunnen in de praktijk enkele procenten afwijken. Verder kunnen er reflecties

optreden tussen de neutraI-density ftlters als meerdere filters in cascade worden geplaatst.

Maar de belangrijkste reden is waarschijnlijk dat het gamma-matching algoritme

(paragraaf 4.5.) vrij gevoelig is bij een lage verlichtingssterkte als gevolg van de steilheid

van de logaritrne functie.

tabel 5.1. Gemeten gamma-waarden voor de MX en MXR camera

y correctie y specificatie ygemeten

MX: uit 1.0 0.93

aan 0.5 0.54

MXR: uit 1.0 1.26

aan 0.5 0.74

Het verwisselen van de neutral-density filters tijdens de meting is vrij lastig en dat zou

verbeterd moeten worden. Dit kunnen we bijvoorbeeld doen door een automatische

wisselaar te construeren. Een andere mogelijkheid is om de grijsfilters m.b.v. dia's te

implementeren maar het is moeilijk om op deze manier een nauwkeurig gespecificeerde

verzwakking te realiseren.

Signaal/ruis-verhouding : We hebben (tabel 5.2.) voor zowel de MX als de MXR

camera 4 keer de signaaVruis-verhouding gemeten bij dezelfde versterking van de

elektronica en bij dezelfde hoeveelheid opvallend licht De resultaten in tabel 5.2. kunnen

dus niet als absolute waarden van de signaal/ruis-verhouding worden opgevat maar geven

weI een goede vergelijking tussen beide camera's. De metingen worden snel verricht en

uit de tabel blijkt dat de reproduceerbaarheid goed is. De meting van de signaaVruis

verhouding wordt begrensd door de kwantisatie-ruis van de 8 bits AID converter in het

vision-systeem. We kunnen hierdoor tot ongeveer 52 dB meten en dat is voor de huidige

camera's (nog) voldoende.
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tabeI5.2. Gemeten SIN-verhouding van de MX en de MXR camera

meting MX SNR [dB] MXRSNR [dB]

1 46.3 49.5

2 46.3 49.5

3 46.2 49.5

4 46.3 49.5

5 .3. Horizontale en vertikale MTF

We hebben voor de MX en de MXR camera de horizontale en de vertikale M1F gemeten

en de resultaten zijn na lenscorrecrie weergegeven in figuur 5.2.. De verschillen tussen

de horizontale en vertikale M1F worden veroorzaakt door de elektronica van de camera

die in vertikale richting geen bijdrage levert en de pixelafmetingen van de sensor die

horizontaal en vertikaal niet gelijk zijn.

MX-camera :

T 1'0--t-_111111111::~ __

MTF

0.5

vertikaal

f [Ip/mm]
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MTF

0.5

MXR camera :

horizontaal

1

f [Ip/mm] )

figuur 5.2. Gemeten MTF curves van de MX en de MXR camera

De reproduceerbaarheid is goed bij lage spatiele frequenties (tot ongeveer 35

lijnparen/rnm) maar neemt af bij hogere spatiele frequenties. In ons geval wordt de

betrouwbaarheid van de MTF meting minder als de frequenties naar 50 lijnparen/mm

naderen en hiervoor kunnen we verschillende oorzaken aangeven.

De meetwaarden ondergaan enkele correcties voordat ze aan de gebruiker worden

gepresenteerd. De overdracht van de lens wordt gecorrigeerd voor een blokvormig

(Lp.v. sinusoldaal) testpatroon. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het feit dat de

duty-cycle van het patroon afneemt bij hogere frequenties als gevolg van het drukproces

van de dia's. In horiwntale richting wordt verder ook de overdracht van de VIOM

gecorrigeerd. De correctiefactoren bij verschillende frequenties zijn weergegeven in label

5.3.. Vit deze label voIgt dat de maximale correctiefactor bij een frequentie van 49 Ip/mm

een waarde van ongeveer 2.8 heeft.

tabeI5.3. Overzicht correctiefactoren bij de MlF-metingen

f [lp/mrn] : 10 13 16 20 25 33 42 49 59

corr. factor

lens 1.04 1.07 1.07 1.12 1.17 1.17 1.23 1.37 1.62

duty-cycle 1.00 1.00 1.01 1.02 0.98 1.04 1.29 1.56 2.72

VIOM 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02 1.04 1.09 1.30 2.02
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De focussering van het objecrief mag bij hogere frequenties kritisch genoemd worden als

het gaat om het meten van de maximale modulatiediepte. Het is bij de M1F metingen dan

ook noodzake1ijk dat we biJ het focusseren gebruik maken van de oscilloscoop en niet

van het directe camerabeeld op de monitor. We moeten weI opletten dat de

vergrotingsfactor van de camera niet of nauwelijks veranden bij het focusseren en dat

betekent dat de camera bij het begin van de meting op het oog aI gefocusseerd moet zijn.

Ais laatste factor wordt hier de orientatie van het patroon t.O.V. de camera vermeld.

Iodien een patroon met een spatiele frequentie f over een hoek a is geroteerd dan meet de

camera bij een spatiele frequentie f*cos(a) en het gevolg is dat de responsie beter lijkt

dan in werkelijkheid het geval is. Bij hogere frequenties is de steilheid van de M1F curve

groter en neemt de invloed van dit effect dus toe.

5.4. Geometrische distorsie

Bij de implementatie van het distorsie algoritme (paragraaf 4.8.) hebben we voor de

eenvoud enkele beperkingen opgelegd aan de toegestane geometrische transfonnaties.

Dit betekent dat we rotaries om twee assen moeten afstellen en het is gebleken dat dit

proces in de praktijk veel tijd in beslag neemt. Wanneer dit echter is uitgevoerd dan

kunnen we de verschuivingen nauwkeurig meten.

De meting van de aspect-ratio distorsie bij de MX camera geeft een indicatie van de

nauwkeurigheid die we realiseren met onze implementatie. De gemeten aspect-ratio is bij

de MX camera een fractie 0.976 van de theoretische aspect-ratio. Wanneer we binnen bet

aktieve gedeelte van een (CCIR) videolijn aile pixels op een horizontale sensorlijn naar

builen willen schuiven dan wordt volgens de sensor-specificaties een uitleesfrequentie

voorgeschreven van 11.562 MHz. De uitleesfrequentie van de MX camera is echter

11.25 MHz en elit impliceen een langer aktief gedeelte van een videolijn wanneer we alle

pixels naar de uitgang transponeren. Dit is niet toegestaan en daarom worden de

'overbodige' pixels weggeblankt als aangegeven in figuur 5.3.. De aspect-ratio wordt

hierdoor verkleind tot een fractie //52i2 = 0.973 van de theoretische waarde.
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videolijn
na

videolijn
voor

u

figuur 5.3. Oorzaak aspect-ratio distorsie bij de MX camera

We kunnen met de distorsie-meting ook de invloed van de PLL (phase locked loop) in

het vision-systeem op de lijndistorsie goed analyseren. We kunnen het verloop van de

regelspanning Dr (figuur 3.6.) van de PLL bei"nvloeden met een potentiometer en

daannee ook de mate van lijndistorsie. We hebben dit uitgevoerd bij een MX camera en

de resultaten zijn te zien in figuur 5.4. en tabel 5.4. Wanneer we de potentiometer nog

verder dan instelling ill draaien dan wordt het gedrag van de PLL instabiel.

1,11,1\1 : potentio
meterinstellingen

i V04--_:::::::::::::::======~__-,
III

UrM

t [sec]

videolijn

figuur 5.4. Verloop van de regelspanning U,
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tabel 5.4. Invloed van het regelspanningsverloop (figuur 5.4.) op de lijndistorsie

instelling

I

n

ill

distorsie D [%]

2.5

1.6

0.5

H· b'" D -- dLd~ dR X 100 ~ b" d d d af d I 2ler lJ IS 7" waar lJ L resp. R e stan voorste t tussen

naast elkaar gelegen zwaanepunten links resp. rechts in het beeld.
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Hoofdstuk 6 Conclusies

We hebben in dit rapport de implementatie van een camera-meetsysteem beschreven

waarmee de volgende eigenschappen gemeten kunnen worden: unifonniteit, lineariteit,

bandbreedte d.m.v. MTF en geometrische distorsie. Daarnaast hebben we de bijdragen

van de lens, de sensor en de camera-elektronica aan elke eigenschap geanalyseerd en de

invloed van omgevingsfactoren (bijv. belichring, temperatuur) bekeken. Verder hebben

we getracht een eenvoudig model op te stellen voor de overdrachtsfuncrie van een

camera.

De uniformiteitsmeting voldoet goed voor het detecteren van lokale

gevoeligheidsverschillen maar kan in de omgeving van grotere niet-uniforme gebiedjes

ongewenste resultaten produceren. Het is daarom wenselijk dat de globale unifonniteit

kan worden gemeten maar dit vereist de realisarie van een zeer homogene belichting.

De lineariteitsmeting is goed reproduceerbaar en in eerste instantie is alleen het verbeteren

van de gebruikersvriendelijkheid wenselijk. De gevoeligheid van het gamma-matching

algoritme bij een lage verlichtingssterkte lijkt de belangrijkste oorzaak van de afwijkingen

van gespecificeerde garnmawaarden en dit effect zou geelirnineerd moeten worden.

De signaal/ruis-verhouding is goed reproduceerbaar. kan snel worden gemeten en het

meetbereik (52dB) is voldoende groot. Indien we absolute metingen willen verrichten

dan moet het algoritme worden uitgebreid met het meten van de opvallende

verlichtingssterkte.

De MTF kan in beide richtingen (x en y) betrouwbaar worden gemeten tot een spatiCHe

frequentie van ongeveer 35 lp/mm. Dit geeft een goede indruk van het verloop van de

MTF curves maar we willen eigenlijk tot 50 a60 lp/mm betrouwbaar kunnen meten. We

verwachten dat dit gewenste meetbereik gerealiseerd kan worden indien we de oorzaken

(rie evaluatie) van de niet-reproduceerbare resultaten aanpakken.

De geometrische distorsie kunnen we met subpixel-nauwkeurigheid reproduceerbaar

meten. Bij het meten van de zwaartepunt-verschuivingen worden in beperkte mate

correcties uitgevoerd voor geometrische transformaties maar het is wenselijk dat dit

wordt uitgebreid tot het corrigeren van alle mogelijke traDsformaties. De manier waarop

dit gerealiseerd kan worden vergt nader onderzoek.

Het vision-systeem dat we gebruiken bepaalt door zijn centrale positie in het

meetsysteem in belangrijke mate de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid waarmee de

metingen worden verricht. De 8-bits kwantisatie van het videosignaal is voor het huidige
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meetsysteem voldoende maar kan in de toekomst bijvoorbeeld voor het meten van de ruis

te weinig zijn. De frequentie-responsie van de VIOM (Video I/O Module) is weI een

factor die eigenlijk in het huidige systeem verbeterd dient te worden wanneer we het MTF

meetbereik willen vergroten.· -

Het gerealiseerde camera-rneetsysteem voldoet zeker in een bepaalde behoefte ook met de

genoemde beperkingen die nu nog aanwezig zijn en zal in de praktijk ook worden

ingezet. Indien de suggesties tot verbetering van het systeem worden opgevolgd en het

meetproces (in grote mate) wordt geautomatiseerd dan !evert het camera-meetsysteem een

nog waardevollere bijdrage in het beoordelen van camera prestaties.
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Appendix A Technische specificaties camera-meetsysteem

HCS Vision Technology

8 bits

7.5 .. 15 MHz

1 Vpp in 75 ohm

VDT200 of VT100 compatible

Philips monochroom, model 80

+ Vision systeem DI-l :

+ Projector:

+ Testlens :

+ Neutral-density filters:

+ Optische rail :

+ Oscilloscoop :

+ Camera voed.ing:

+ Dials:

producent:

AID conversie :

sample-frequentie:

videosignaal :

terminal:

monitor:

producent : Leitz

type: Pradovit 253 met 12 Volt halogeen-Iamp

zie appendix B

Melles Griot

densiteiten : 0.1; 0.3; 0.5; 1.0

produkt Dr. : 03 FSG 017

Melles Griot

afmetingen: lengte 1 m, breedte 100 rom

produkt Dr. : 07 ORP 007

Tektronix model 2225

0-20 Volt, 1 Amp

drukproces : laser-drukker

resolutie : 2500 dpi
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Appendix B Het test~objectief

Producent : Rodenstock

Type: Rodagon vergrotingsobjectief

Brandpuntafstand : 50 mm

Diafragma-getal F: 2.8.. 16

In onderstaande figuur is de MTF van dit type objectief weergegeven bij F=4 Voor dit

diafragma-getal heeft de M1F van deze lens het meest optimale verloop.

T 1.0

MTF

0.5

20 40

f [Ip/mm]
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Producent:

Beeldsensor :

Appendix C Specificaties MX-camera

HCS Vision Technology, Eindhoven

Philips NXA 1011 frame-transfer sensor

aantal pixels: 604(H) X 575(V)

pixe1groone : lOum X 15um

anti-blooming: 7 stops

lichtgevoelig opp. : 7.5 mm diagonaal

TV standaard : CCIR 625lijnen interlaced

Pixel rate : 11.25 MHz

Video: 1 Vpp in 75 ohm

Voeding: 12 Volt DC, 160 rnA

Gevoeligheid : 3 lux met F=1.4

Min. belichting : 1 lux met IR-filter

Ext. synchronisatie: gen-Iock mode of 22.5 MHz clock

SIN ratio: >46 dB

AGC : 18 dB maximaal

Gamma: 1 of 0.5

Uitgangen : H en V synchronisatie (11 Vtt, 6 rnA)

Mmetingen: 44 X 34 X 110 (mm)

Lens bevestiging : C-mount (met instelbare back-focus)

Temperatuurbereik: -10 tot +60 graden celcius

Gewicht: 160 gram (zonder lens)
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Appendix D Specificaties MXR-camera

HCS Vision Technology, Eindhoven

Philips NXA 1011 frame-transfer sensor

aantal pixels: 604(H) X 575(V)

pixelgroone : 10um X 15um

anti-blooming: 7 stops

lichtgevoelig opp. : 7.5 mm diagonaal

CCIR 625lijnen interlaced

11.25 MHz

I Vpp in 75 ohm

12 Volt DC, 190 rnA

gen-Iock mode (extern)

>46 dB

lOX maximaal

vast of dynarnisch (instelbaar)

1 of 0.45

Producent:

Beeldsensor :

TV standaard :

Pixel rate:

Video :

Voeding:

Synchronisatie:

SIN ratio:

AGC:

Zwart referentie :

Gamma:

Uitgangen: H-sync TfL compatible

V-sync TfL compatible

Pixelclock TfL compatible

Mmetingen : 45 X 35 X 110 (mm)

Lens bevestiging : C-mount of CS-mount (met instelbare back-focus)

Temperatuurbereik: -30 tot +60 graden celcius

Gewicht: 225 gram (zonder lens)
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