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Samenvatting

Schepers, R.P.M.; Een instelbaar Difference of Gaussian filter ten behoeve

van flank- en pulsdetektie. Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen ER,

Technische Universiteit Eindhoven, april 1990.

Het projekt "snel naadzoeken en naadvolgen" behelst de ontwikkeling van een
sensorgestuurd robot-systeem, dat in staat is om naden in een werkstuk met
grote snelheid en nauwkeurigheid te zoeken en te volgen. Om de ligging van
de naad in het werkstuk te bepalen wordt gebruik gemaakt van gestruktureerd
licht en een CCD-camera. Het werkstuk wordt hierbij belicht met een patroon
van een aantal evenwijdige lichtst repen, dat ongeveer loodrecht op de naad
staat. De omgeving van de naad wordt met behulp van de CCD-camera opgenomen
en de lichtst repen treden als min of meer vertikale witte strepen op in het
door deze beeldsensor geleverde beeld. Op de plaats van de naad ontstaat
een bepaalde struktuur. De plaatsen van deze struktuur in het beeld zijn
een maat voor de ligging van de naad. Om de lichtstrepen zoveel mogelijk
storingsvrij te detekteren wordt gebruik gemaakt van een Difference of
Gaussian filter dat, samen met specifieke detektie-hardware, wordt gebruikt
om het door de sensor geleverde video-signaai voor te bewerken.
Ten behoeve van de detektie van verschillende lichtstreepbreedten zijn het
filter en de detektie-hardware handmatig en met behulp van een computer,
voorzien van een seriële poort, instelbaar.
De breedte-diskriminerende eigenschappen van het instelbare Difference of
Gaussian filter zijn, in kombinatie met de bijbehorende instelbare
detektie-hardware, voldoende groot gebleken om vrijwel storingsvrij
verschillende lichtstreepbreedten in met ruis behepte video-signalen te
detekteren.

Summary

Schepers, R.P.M.; An adjustable Difference of Gaussian filter for edge

and pulse-detection. Master thesis, Measurement and Control Section ER,

Eindhoven University of Technology, April 1990.

The "fast seam-finding and seam-following"-project contains the development
of a sensor guided robot-system, which is able to find and follow seams in
a workpiece fast and accurately. To determine the location of the seam in
the workpiece, structured light and a CCD-camera are used. In this
situation the workpiece is lighted with a pattern consisting of a number of
parallel stripes of light, which are mainly perpendicular to the seam. The
surroundings of the seam are shot by the CCD-camera and the stripes of
light appear as more or less vertical white stripes in the video-image. At
the position of the seam a certain disturbance of the stripes arises. The
locations of these disturbances in the image correspond to the location of
the seam. To detect the stripes of light accurately, a Difference of
Gaussian filter is used, which, in combination with specific detection
hardware, is able to preprocess the video-signals delivered by the image
sensor.
To allow the detection of stripes of light with different widths, the
filter and the detection-hardware are adaptable by hand as weIl as by a
computer provided with a serial port.
The width-discriminating properties of the adaptable Difference of Gaussian
filter, in combination with the adaptable detection-hardware, appeared to
be weIl enough for troubIe free detection of stripes of light with
different widths, appearing in noisy video-images.
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Hoofdstuk 1 INLEIDING

Aan de Faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven

wordt bij de vakgroep Meten en Regelen onderzoek verricht aan een snel

naadzoek- en naadvolgsysteem. Dit onderzoek heeft in eerste instantie als

doel om te geraken tot een systeem ten behoeve van de automatisering van

industriële lijm- en kitprocessen.

Het beoogde naadzoek- en naadvolgsysteem moet in staat zijn om autonoom

het begin van een naad in een werkstuk te vinden. Wanneer dit begin

gevonden is, dient het systeem automatisch het verdere verloop van de naad

te volgen. De uiteindelijk te bereiken voort~oopsnelheidvan het

toolcenterpoint is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die van een

lastoorts in gerobotiseerde industriële lasprocessen, relatief hoog. Deze

hoge snelheidseis heeft onder andere konsekwenties voor het binnen het

naadzoek- en naadvolgsysteem gebruikte sensordata-verwerkings- en

robotbesturings-systeem.

Om de ligging van naden in een werkstuk te bepalen, worden met behulp van

een projektor een aantal evenwijdige lichtst repen ongeveer loodrecht op de

naad geprojekteerd. De door een CCD-camera opgenomen scène bestaat uit een

gedeelte van de naad met daarin de lichtstrepen, die als min of meer

vertikale witte strepen in het camera-beeld voorkomen. Op de plaatsen waar

deze lichtstrepen een bepaalde struktuur vertonen, bevindt zich de naad in

het beeld. Deze st rukturen kunnen met intelligente hard- en software

opgezocht worden, waarna men de feitelijke coördinaten van de naad

verkrijgt.

Om de coördinaten van de door de naad veroorzaakte strukturen te kunnen

bepalen, is het noodzakelijk om de coördinaten van de li~htstrepen in het

camera-beeld te kennen.

Lichtstrepen met een juiste breedte, die afkomstig zijn van de projektor,

worden met behulp van een analoog filter geaccentueerd en kunnen door

specifieke hardware onderscheiden worden van 'lichtvlakken' die breder of

smaller zijn en die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld reflekties of ruis.
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Het filter en de zogenaamde detektie-hardware moeten real-time de

coördinaten van de gezochte lichtstrepen in het beeld afleveren.

In de praktijk is gebleken dat de omstandigheden waaronder de CCD-camera

een video-beeld van de naad en zijn omgeving levert aan veranderingen

onderhevig zijn. om bijvoorbeeld ook onder slechte verlichtingskondities

de posities van de lichtst repen in het beeld te kunnen detekteren, zijn

een instelbaar filter en instelbare detektie-hardware ontwikkeld. Tevens

wordt met de instelbaarheid van het filter en de detektie-hardware een

mogelijkheid geschapen om ook gericht naar smallere en bredere

lichtstrepen te zoeken.

In de achtereenvolgende hoofdstukken wordt allereerst kort ingegaan op het

ontwikkelde naadzoek- en naadvolgsysteem. Vervolgens wordt stilgestaan bij

de achtergronden van het ontwikkelde analoge filter. De implementatie in
•

hardware van het filter en de detektie-hardware is een onderwerp dat uit

de doeken wordt gedaan in de daaropvolgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 2

2.1

HET BEOOGDE HAADZOEK- EH HAADVOLGSYSTEEM

Inleiding

In tegenstelling tot uiteenlopende industriële lasprocessen, zoals het

punt- en booglassen, zijn de lijm- en kitprocessen, waarbij naden gelijmd

of dicht gekit worden, in de industrie nog vrijwel niet geautomatiseerd. Er

zijn hiervoor een aantal oorzaken aan te geven. Eén van de hoofdoorzaken is

gelegen in het feit dat lijm- en kitprocessen in de regel 'snelle'

processen zijn. De snelheid waarmee namelijk een lijm- of kitspuit over een

naad moet worden voortbewogen is in de praktijk een orde groter dan de

voortloopsnelheid die een laspistool bereikt bij het booglassen. Een tweede

oorzaak is gelegen in het feit dat de coördinaten van de te kitten naden,

van een werkstuk bijvoorbeeld, niet exakt bekend zijn. Er treden allerlei

toleranties op tijdens diverse voorbewerkingsfasen. Daardoor is de ligging

van de verschillende naden in de werkstukken niet geheel eenduidig meer.

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat het werkstuk continu beweegt, doordat

het bijvoorbeeld aan een lopende band hangt. De coördinaten van de naad

zijn dan voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het is daardoor niet

mogelijk om moeilijk te positioneren werkstukken automatisch te lijmen of

kitten met behulp van een robot die een voorgeprogrammeerde baan volgt.

Ter flexibilisering van het lijm- en kitproces en ter vervanging van dit

tot nog toe handmatige proces door een geautomatiseerd proces, wordt bij de

vakgroep Meten en Regelen onderzoek verricht aan een naadzoek- en

naadvolgsysteem. Dit systeem moet in staat zijn om autonoom het begin van

specifieke naden te zoeken en te vinden en na deze gevonden te hebben ze

automatisch, met hoge snelheid, te volgen. Het uiteindelijke naadzoek- en

naadvolgsysteem moet leiden tot een minder kritische positionering van het

werkstuk. Mechanisch en besturingstechnisch dient het systeem zodanig in

elkaar te steken dat naden met grote snelheid en met grote nauwkeurigheid

gevolgd kunnen worden.
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2.2 De totale systeemopzet

Grofweg valt het totale naadzoek- en naadvolgsysteem uiteen in een tweetal

deelsystemen: een vis ion-systeem en een besturingssysteem. Het

vision-systeem bestaat op zijn beurt weer uit een tweetal systemen: een

sensorsysteem en een beeldbewerkings- en beeldverwerkings-systeem. In

figuur 2.1 is het blokschema van het totale systeem weergegeven. De

deelsystemen zijn hierbij wat nader uitgewerkt.

Pulsbreedte-diskriminator

I
sensor- I I sync- I : I DOG- I I Detektie-

Isysteem I a I scheider I b: I filter I c I hardware
: -I

d

I
Patroonherkenning &

IDataselektie

e

I Host-computer I

f

I
Regelaars & I I Portaal

IServo's I g I robot

i
h

I Opnemers II

Figuur 2.1: Blokschema van het totale naadzoek- en naadvolgsysteem.

Het sensorsysteem bestaat uit een CCD-camera en een projektor. De projektor

werpt onder een bepaalde hoek een patroon van evenwijdige lichtstrepen op

het werkstuk en wel zodanig dat deze lichtst repen vrijwel loodrecht op de

naad staan. De CCD-camera maakt een opname van de naad en zijn omgeving. In

het door deze sensor geleverde beeld komen de lichtstrepen als min of meer

vertikale witte strepen voor. Het door de camera geleverde monochrome

videosignaal <a>, wordt door de sync-scheider ontdaan van de synchroni-
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satie-pulsen, waarna de feitelijke beeldinformatie, de helderheids

informatie die in het luminantie-deel van het video-signaal zit, aan een

pulsbreedte-diskriminator wordt toegevoerd (b). De pulsbreedte

diskrirninator bestaat uit een Difference of Gaussian filter (DOG-filter) en

detektie-hardware. Het analoge DOG-filter heeft als output (c) een signaal

wat gerelateerd is aan de inhoud van het aangeboden luminantie-signaal. Op

het funktioneren van dit filter wordt in een volgend hoofdstuk nader

ingegaan. Kortweg kan op dit moment volstaan worden met de vermelding van

het gegeven dat het filter, in kombinatie met de detektie-hardware, in

staat is om uit het luminantie-signaal die informatie te halen die van

belang is voor de bepaling van de coördinaten van de lichtstrepen in het

beeld. De pulsbreedte-diskrirninator zoekt in feite dus in het

luminantie-signaal naar de op het werkstuk geprojekteerde lichtstrepen. De

detektie-hardware genereert, als voldaan is aan een aantal kriteria,

interrupts (d). Binnen het blok patroonherkenning & dataselektie worden de

door de detektie-hardware gegenereerde interrupts ingevangen. Uit de plaats

van de interrupts in het tijdframe worden de coördinaten van de

lichtstrepen bepaald. Daartoe beschikt het blok patroonherkenning &

dataselektie over een zogenaamde coördinaten-generator. Deze generator

heeft als hoofdbestanddelen een aantal tellers die synchroon lopen met een

pixelklok en met de horizontale synchronisatie-pulsen van het

video-signaal. Op elke, door de pulsbreedte-diskriminator gegenereerde

interrupt, worden twee tellerstanden uitgelezen. De uitgelezen

tellerstanden representeren de x- en y-coördinaten van de lichtst repen in

het beeld. Uit deze coördinaten worden via patroonherkenning en

dataselektie de uiteindelijke coördinaten van de naad bepaald. Hoe dit

precies in zijn werk gaat staat in [ 1 ]. De naad-coördinaten (e) worden

doorgegeven aan de host-computer. Op de host-computer draait het

robot-besturingsalgoritme en deze computer zorgt ervoor dat de naadpunten

worden gedownload in de regelaars (f). De regelaars sturen in kombinatie

met de servo-versterkers de motoren van de robot aan. In dit geval is dat

een zogenaamde portaalrobot, een carthesische robot die in x-, y- en

z-richting kan bewegen. Onderaan de zogenaamde z-as is ter hoogte van het

toolcenterpoint (TCP) het sensorsysteem bevestigd. Via opnemers vindt er

een positie- en een snelheidsterugkoppeling plaats (i).
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2.3 Het aensoraysteem

Het sensorsysteem vormt de eerste schakel van het totale naadzoek- en

naadvolgsysteem. Het bestaat uit een camera en een projektor.

om de positie van de naad in het werkstuk te bepalen wordt de

3-dimensionale vorm van de naad gebruikt. De belichting van de naad is

gebaseerd op het principe van gestruktureerd licht. Hierbij wordt met

behulp van een projektor, die onder andere bestaat uit een lenzenstelsel en

een raster, een aantal evenwijdige lichtstrepen onder een bepaalde hoek op

het werkstuk geprojekteerd en wel zodanig dat deze lichtst repen vrijwel

loodrecht op de te volgen naad staan. Met behulp van de camera, in dit

geval een CCD-camera met een horizontale resolutie van 604 pixels en 512

beeldlijnen, wordt een scène opgenomen die bestaat uit een gede~lte van de

naad met zijn omgeving. De op het werkstuk geprojekteerde lichtstrepen

komen als vertikale strepen in het door de CCD-camera geleverde video-beeld

voor. In figuur 2.2 is de opstelling van camera en projektor weergegeven.

Tevens is in dezelfde figuur aangegeven hoe het door de camera opgenomen

beeld er uit ziet wanneer men een werkstuk met een overlapnaad onder het

sensorsysteem plaatst. Er moet opgemerkt worden dat de camera en projektor

ook van plaats kunnen wisselen. Wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt

van een projektor die een kleinere scherptediepte heeft dan het

camera-objektief, is het verstandig om projektor en camera van plaats te

laten wisselen.

~prOj.ktor

~ort~p~~~
/

camera-beeld

y

Figuur 2.2: Het sensorsysteem (camera en projektor) en het camera-beeld

bij opname van een werkstuk met een overlapnaad.
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Voor de lichtbron, ten behoeve van de projektie van lichtstrepen op het

werkstuk, zijn er een aantal alternatieven. Allereerst kan men natuurlijk

gebruik maken van zichtbaar licht (bijvoorbeeld licht afkomstig van een

halogeenlampje) . Een nadeel is echter wel dat het omgevingslicht dan een

storende invloed kan hebben. Wanneer dit namelijk te sterk wordt bestaat de

mogelijkheid dat de lichtstrepen niet meer als zodanig herkenbaar in het

video-beeld voorkomen. Een aantrekkelijk alternatief voor het zichtbare

licht is gebruik te maken van infrarood "licht", dat eventueel gepulseerd

(geflitst) kan worden toegepast. Wanneer dan tevens een camera wordt

gebruikt die voorzien is van een infrarood-filter, kunnen de storende

invloeden van het omgevingslicht, dat normaliter weinig infrarood zal

bevatten, te niet worden gedaan. De intensit~it van het gebruikte infrarode

licht moet wel zodanig zijn dat de strepen goed afsteken tegen de direkte

omgeving. Een infrarood-filter heeft een zekere dempende werking waardoor

de lichtstrepen enigzins 'donkerder' in het beeld zullen verschijnen. Dit

effekt kan men opheffen door het diafragma van de camera verder te openen.

Een groter diafragma heeft echter wel als nadeel dat de scherptediepte

enigszins afneemt.

Met behulp van het gestruktureerde licht kunnen de coördinaten van de naad

worden bepaald. Het door de camera geleverde resultaat-beeld uit figuur 2.2

laat zien dat op de plaats van de naad een bepaalde verstoring in het

lichtst repen-pat roon waarneembaar is (in het geval van een werkstuk met een

overlapnaad een sprong in de y-richting). Door nu de plaatsen van deze

verstoringen in het video-beeld te bepalen, kunnen in principe de

naad-coördinaten worden verkregen.

De met de camera opgenomen scène bevat zeer veel informatie. Uitgaande van

604 pixels per beeldlijn, die na een bemonstering bijvoorbeeld elk een B

bit grijswaarde hebben, en 512 beeldlijnen in totaal, beschikt men over een

gigantische hoeveelheid data, die door een digitale signaalprocessor niet

meer real-time kan worden verwerkt. Voor het naadzoek- en naadvolgsysteem

zijn echter alleen de posities van de lichtstrepen in het beeld belangrijk.

Wanneer wordt uitgegaan van een raster met drie sleuven en van een

storingsvrij beeld dan is het in principe mogelijk om met maximaal 512x3x2

- 3 kbyte de posities van drie lichtstrepen vast te leggen (512 beeld-
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lijnen, 3 lichtst repen en 2 bytes voor de vastlegging van x- en

y-coördinaat van een lichtstreep-element in een beeldlijn) .

Het is zaak om de posities van de lichtst repen in zo min mogelijk data vast

te leggen. Datareduktie leidt tot een aanzienlijk sneller naadzoek- en

naadvolgproces. Bovendien is het noodzakelijk om storende elementen zoveel

mogelijk te onderdrukken. In de ideale situatie worden alleen de posities

van de lichtstrepen doorgegeven aan het patroonherkennings-blok. Dit houdt

in dat alleen strepen met een bepaalde breedte gedetekteerd moeten worden.

Bredere en smallere strepen, die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld

reflekties van omgevingslicht, mogen niet worden herkend als geprojekteerde

strepen. Het beeld kan bovendien ruis bevatten dat veroorzaakt is door

oppervlakte-eigenschappen van het werkstuk o~ dat door de camera is

geïnduceerd. Ook deze storende invloeden dienen onderdrukt te worden.

Uit een voorgaand onderzoek [ 2 ] is gebleken dat een Difference of

Gaussian filter (DOG-filter), in kombinatie met specifieke detektie

hardware, in staat is om alleen strepen van één bepaalde breedte te

detekteren. Tevens is gebleken dat het filter goede ruisfilterende

eigenschappen heeft.

Het DOG-filter is in principe te beschouwen als een soort pre-processor,

dat het video-beeld zodanig voorbewerkt, dat op een eenvoudige manier de

coördinaten van de lichtstrepen uit het beeld kunnen worden geëxtraheerd.

Om een stuk flexibeler te zijn ten aanzien van bijvoorbeeld

belichtingsornstandigheden, projektor- en camera-type en om strepen te

kunnen detekteren die smaller of breder zijn, is een instelbaar DOG-filter

met bijbehorende instelbare detektie-hardware ontwikkeld en

ge~lementeerd. Alvorens op deze ontwikkelingen in te gaan, wordt in

het volgende hoofdstuk aandacht besteed aan de (theoreti~che) achtergronden

van het DOG-filter.
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Hoofdstuk 3

3.1

ACHTERGRONDEN VAN HET OOG-FILTER

Inleiding

Een belangrijk element binnen de beeldverwerking is het verkrijgen van een

kompakte beschrijving van beelddata. Deze data kan bijvoorbeeld zijn

verkregen met behulp van een frame grabber, die het opgenomen beeld in

numerieke data vastlegt. Maar ook het door een CCD-camera geleverde analoge

video-signaal bevat informatie die direkt verband houdt met de opgenomen

scène. Een rand-detektor ('edge-detector') tracht de intensiteits

veranderingen in een beeld te karakteriseren en deze zodanig vast te leggen

dat het beeld in zo min mogelijk data vastgelegd kan worden. Met een

edge-detector is dus een zekere datareduktie "te bewerkstelligen.

In principe is het mogelijk om met behulp van een edge-detector de in het

beeld optredende lichtstrepen te karakteriseren. Er dient feitelijk gezocht

te worden naar intensiteits-veranderingen en deze zullen het grootst zijn

aan de randen van de lichtstrepen. In het beeld zullen echter ook

intensiteits-veranderingen optreden die veroorzaakt worden door reflekties

van omgevingslicht en ten gevolge van ruis. Deze ruis kan veroorzaakt zijn

door oppervlakte-eigenschappen van het werkstuk zelf (kleine oneffenheden,

e.d.) of kan door de camera zijn geïnduceerd. Bij het zoeken naar

lichtst repen is het zaak om deze ongewenste intensiteits-veranderingen te

onderdrukken.

In [ 2 ] wordt een filter besproken dat in staat is pulsen, met een

bepaalde pulsduur, zodanig te accentueren dat zij met behulp van relatief

eenvoudige hardware onderscheiden kunnen worden van pulsen met een kortere

of langere duur. Met dit filter is het mogelijk gebleken om lichtstrepen in

een video-beeld (deze komen in principe voor als pulsen in het

luminantie-signaal) te detekteren. In feite wordt door middel van dit

filter, dat bekend staat als Difference of Gaussian filter (DOG-filter),

gezocht naar de randen van de lichtstrepen, dat wil zeggen naar de

zwart/wit- en wit/zwart-overgangen. De in [ 2 ] beschreven analoge

realisatie van het DOG-filter heeft, in kombinatie met specifieke

additionele hardware, goede pulsbreedte-diskriminerende eigenschappen en

een goed ruisonderdrukkend vermogen.
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In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op filters die een gaussische

irnpulsresponsie hebben. Vervolgens wordt bekeken hoe, met behulp van

dergelijke filters, een DOG-filter kan worden samengesteld. De responsies van

het DOG-filter op uiteenlopende pulsbreedten worden in de slotparagraaf

belicht.

3.2 Bet qaussische filter

De detektie van intensiteits-veranderingen is een belangrijk topic binnen

de beeldverwerking. Marr en Hildreth [ 3 ] beschrijven een edge-operator

die gebaseerd is op theorieën omtrent de menselijke waarneming van

intensiteits-veranderingen. Hierbij zijn zij uitgegaan van een tweetal

ideeën. Ten eerste zijn voor de detektie van intensiteits-veranderingen

verschillende operators nodig omdat de veranderingen in principe voorkomen

in diverse breedten en gradaties. Ten tweede zal een sterke verandering in

de intensiteit in een bepaalde richting aanleiding geven tot een maximum in

de eerste afgeleide loodrecht hierop en daarom tot een nuldoorgang in de

tweede afgeleide. [ 4 ]

Marr en Hildreth menen dat de Laplacian of Gaussian (LoG) een geschikte

operator is voor de detektie van intensiteits-veranderingen. De

LoG-operator kombineert een gaussische filter-operatie met een

Laplace-operatie. Door de filter-operatie worden snelle

intensiteits-veranderingen in het beeld weggefilterd. Deze stap in

noodzakelijk omdat de Laplace-operator, een zogenaamde afgeleide operator,

gevoelig is voor ruis. En ruis komt in een beeld voor als (zeer) snelle

veranderingen in de intensiteit.

Wanneer men een monochroom beeld beschouwd, kan men het grijsnivo, de

beeldintensiteit, als een plaatsafhankelijke grootheid zien: i - f(x,y),

waarbij i de grijswaarde of intensiteit voorstelt en f een (kontinue)

funktie is van de plaatscoördinaten x en y.

15



De 2-dimensionale gauss-funktie met gemiddelde nul en standaard deviatie ~

wordt gegeven door:

g(x,y) .. _1_2- exp [
2n~

22]- (x + y )

2~2
(1)

De Laplace-operator is de som van de tweede partiële afgeleiden:

(2)

2
Uit (1) en (2) volgt voor de Laplacian of Gaussian V g(x,y):

2
V g (x, y) =

-1
4

2n~

2 2
x + Y

2
~

(3)

Op de volgende pagina is in figuur 3.1 de LoG-operator als funktie van de

spatiële x- en y-coördinaten uitgezet. De LoG-operator heeft als voordeel

dat deze rotatie-onafhankelijk is, zowel in x- en y-richting worden

veranderingen in de intensiteit gelijktijdig gevonden. Hoe kleiner ~, des

te gevoeliger de LoG-operator. Bij kleine ~ is de detaillering van het

beeld na de LoG-operatie groter. Uiteraard neemt dan de kans dat ruis wordt

meegenomen toe. [ 5 ]
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2
-V G(x,Y)

Figuur 3.1: De 2-dimensionale Laplacian of Gaussian (LoG) als voorbeeld

van een rotatie-symmetrische tweede afgeleide operator.

De bewerking van een beeld gebeurt gewoonlijk in het spatiële domein. Een

beeld kan worden gezien als een (eindige) verzameling elementen waarop

(diskrete) filteroperaties kunnen worden uitgevoerd. Wanneer men zich

beperkt tot de horizontale richting (de spatiële x-richting dus), wordt

voor deze richting een I-dimensionale gauss-funktie gedefiniëerd door:

g(x) _1 exp [~]
..,t"2;t CT 2CT

(4)

waarbij x de horizontale spatiële coördinaat is en CT wederom de standaard

deviatie.

Marr en Hildreth hebben gevonden dat een filter dat gekonstrueerd is door

de tweede afgeleide van een gaussische funktie te nemen, in principe

geschikt is om strepen, met een bepaalde breedte, te 'verscherpen' waardoor
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zij gemakkelijker detekteerbaar zijn. Bovendien worden aan een dergelijk

filter goede ruisfilterende eigenschappen toegeschreven. In feite heeft men

met de tweede afgeleide van een 1-dimensionale gaussische funktie de

1-dimensionale variant van de Laplacian of Gaussian!

De tweede afgeleide van een 1-dimensionale gauss-funktie voldoet aan:

2
d g(x)

dx
2

-1 {- 1-
V2'i'""" (1'

3

2
x

2
(1'

(5)

2 2
Wanneer men -Cd g(x)/dx ) uitzet in een grafiek, verkrijgt men de in figuur

3.2 weergegeven kromme.

Figuur 3.2: Tweede afgeleide van een 1-dimensionale gauss-funktie.

Als men een video-beeld alleen in de horizontale richting, de x-richting

dus, beschouwd, is het mogelijk om het beeld lijn na lijn te convolueren

met de funktie _(d
2
g(x)/dx

2
). Alle lichtstrepen die smaller zijn dan de

2 2
afstand tussen de twee nuldoorgangen van -Cd g(x)/dx) zullen een zwakke
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responsie geven doordat hun bijdrage aan de totale responsie wordt

uitgesmeerd. Strepen met een breedte die overeenkomt met de afstand tussen

de nuldoorgangen krijgen een maximale versterking doordat op een bepaald
2 2moment de "hoed" van -(d g(x)/dx) samenvalt met de volle breedte van de

streep. Strepen die breder zijn dan de afstand tussen de nuldoorgangen

zullen alleen aan de randen aanleiding geven tot een bepaalde responsie, in

het gedeelte tussen de randen "dooft" de streep uit. In principe kan

_(d
2
g(x)/dx

2
) worden beschouwd als een pulsbreedte-diskriminator die

smalle pulsen, geïnduceerd door bijvoorbeeld ruis, verzwakt en pulsen met

een juiste breedte maximaal versterkt.

3.3 Het DOG-filter

De tweede afgeleide van een gauss-funktie is moeilijk implementeerbaar.

Volgens Marr en Hildreth is deze tweede afgeleide echter te benaderen door

twee gaussische funkties, met elk een verschillende ~, van elkaar af te

trekken. De beste benadering treedt op bij een sigma-verhouding van

1:1,6. [ 3 ]

In figuur 3.3 is de benadering van de tweede afgeleide van een

gauss-funktie door twee gauss-funkties van elkaar af te trekken

weergegeven. In 3.3a zijn de afzonderlijke gauss-funkties gl(x) en g2(x)

opgenomen. Hun sigma-verhouding bedraagt: ~ /~ - 1,6. Funktie gl(x) heeft
2 1

standaard deviatie ~1 en g2(x) heeft standaard deviatie ~2. In figuur 3.3b

is het resultaat van het verschil van de funkties gl(x) en g2(x)

weergegeven (DOG-puls). Tevens staat in deze figuur de feitelijke tweede

afgeleide van een gaussische funktie met een standaard deviatie ~ die

overeenkomstig ~1 en ~2 is gekozen (g").
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a) gauss-funkties met sigma-v~rhouding:

en tweede afgeleide van een gauss-funktie -

Figuur 3.3:

b) verschil tussen de

C'2
= 1.6;

C'
1

gauss-funkties: gl(x) - g2(x)
2

d g (x)

dx
2

(--)
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Het filter dat ontstaat door het verschil te nemen van twee filters met een

gaussische responsie heet Difference of Gaussian filter (DOG-filter). In

figuur 3.4 is de fout, die ten gevolge van de benadering wordt gemaakt, in

een grafiek uitgezet. De tweede afgeleide van een gauss-funktie is volgens

deze figuur goed benaderbaar door het verschil te nemen van twee gaussische

funkties die een sigma-verhouding van 1:1,6 hebben.

x10-3
6

4

-~ 2
I

.ra 0='9-

8 -2

-4
-10 -5 0 5 10

X

Figuur 3.4: Fout die gemaakt wordt ten gevolge van de benadering van de

tweede afgeleide van een gauss-funktie door een DOG.
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De afzonderlijke filters met een gaussische impuls responsie zijn goed

implementeerbaar. In de volgende paragraaf zal op de dimensionering van

dergelijke filters worden ingegaan.

3.4 Dimensionering van de gaussische filters

In deze paragraaf wordt de in [ 2 ] beschreven methode voor de

dimensionering van analoge filters, die een gaussische impuls responsie

hebben, behandeld.

Een beeld is tot nu toe steeds in het spatiële domein beschouwd. Het door

een camera geleverde signaal representeert in feite spatiële

beeldinformatie in het tijddomein: in de tijd gezien komt een beeld lijn na

lijn uit de camera. Het camera-signaal kan dus in het tijddomein worden

bekeken. Het is nu gerechtvaardigd om de twee gauss-funkties, waaruit de

DOG-benadering bestaat, ook in het tijddomein te beschouwen. Men kan (4)

transformeren naar een gaussische funktie in het tijddomein:

g(t) .., 1
exp [4]

CF 2CF

(6)

waarin t de tijd en CF de standaard deviatie in het tijddomein is.

Het DOG-filter bestaat uit het verschil van de responsies van twee filters,

met elk een gaussische irnpulsresponsie. Deze responsies zijn te beschouwen

als de responsies van twee analoge filters. De filterdimensionering gaat

het gemakkelijkst in het Laplace-domein. Daartoe dient de Laplace

getransformeerde van (6) te worden bepaald. In het algemeen geldt voor een

e-macht:

1
't

exp { -n (+l' }
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Met T =~ u verkrijgt men voor de Laplace-getransformeerde van een

gaussische funktie:

G(s) - exp (
2 2

S u
2 ) (8)

Wanneer men de fase-karakteristiek van het filter als minder belangrijk

beschouwd en men zich beperkt tot de amplitude-karakteristiek, kan voor de

overdrachtsfunktie H(s) van het te realiseren filter geschreven worden:

2 *IH(S) I - H(s) oH (s)
1

N (s)

(9)

*Hierbij is H (s) de complex geconjugeerde van H(s) en N(s) is een reëel

noemerpolynoom.

Wanneer H(s) wordt beschouwd als de responsie van het filter op harmonische

signalen, wordt s beperkt tot imaginaire waarden zodat vergelijking (8)

reële waarden oplevert en dus gesteld mag worden dat:

Uit (8), (9) en (10) volgt voor het polynoom N(s):

(l0)

N (s)
1 2 2

exp (-s u ) (11)

Vergelijking (11) is niet direkt realiseerbaar en zal benaderd moeten

worden met een Taylor-reeks:

CD

N (s)

2n\_u
L n!
n=O

(12)
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Het is ondoenlijk om de Taylor-reeks oneindig veel termen te laten

bevatten. Dit is ook niet noodzakelijk omdat hogere orde termen steeds

minder tot het uiteindelijke resultaat bijdragen. Wanneer men een N-de orde

filter wil realiseren zijn N+1 Taylor termen nodig. N(s) voldoet dan

aan:

N (s)

N

L
2n

_Cl'

n!
n=O n=l

2 2
(s - z ),

n

[ 5 ]

(13)

waarbij k een konstante is en z de nulpunten van het noemerpolynoom N(s)
n

zijn.

Uit (13) blijkt dat de nulpunten van het noemerpolynoom N(s) de polen van

IH(S) 12
en dus van G

2
(S) zijn. Met behulp van een mathematisch

software-pakket, zoals bijvoorbeeld Matlab, kunnen de polen eenvoudig

worden bepaald.

Voor een N-de orde filter horen N/2 complex geconjugeerde polen bij H(s)
*(de te realiseren overdrachtsfunktie) en een even groot aantal bij H (s).

Tot H(s) behoren uiteraard alleen de stabiele polen, die polen met een

negatief reëel deel:

p -a ± b·j, met a > O. (14)

Deze stabiele polen kunnen worden beschouwd als de ontwerp-parameters van

het te realiseren filter en komen complex geconjugeerd voor. Elk poolpaar

kan met een tweede orde filter worden gerealiseerd. Voor een N-de orde

filter moeten N/2 tweede orde filters in kaskade worden geschakeld. In

figuur 3.5 is een tweede orde aktief laagdoorlaatfilter weergegeven. Dit

filter, dat bekend staat als Sallen-Key filter, heeft als
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overdrachtsfunktie H (s):
n

H (s)
n

k
n

A s2 + B s + 1
n n

(15)

met: k
n

A =
n

B
n

1 + R IR ;
n2 nl

(R C ) 2 ;
n n

~ (3 - k ).
n n

(16 )

(17)

(18 )

v
i

...2....

Rn 8

v
u

Figuur 3.5: Het Sallen-Key type tweede orde laagdoorlaatfilter.

De overdrachtsfunktie van het Sallen-Key type filter is alleen afhankelijk

van de demping k en van het Re-produkt, dat de kantelfrekwentie van het
n n n

filter bepaalt.

De overdrachtsfunktie (15) kan ook uitgedrukt worden in de poolwaarden van

het filter:

H (s)
n

( 19)

waarbij voor de polen p en p geldt:
nl n2

-a + b oj, met a > O.
n n n

(20 )
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uit de vergelijkingen (15) en (19) volgt:

A
n

B n

1 (21 )

(22 )

De polen kunnen bijvoorbeeld met behulp van een command-file binnen Matlab

worden bepaald. Uit (17), (lB) en (21), (22) volgen de vereiste

R IR -verhoudingen en R C -produkten van de afzonderlijke tweede orde
n2 n1 n n

laagdoorlaatfilters. Ten behoeve van de feitelijke filter-implementatie

kunnen uit de berekende verhoudingen en produkten de reële komponentwaarden

worden afgeleid.

3.5 Bepaling parameters en karakteristieke eigenschappen van de

gaussische filters

In bijlage 1 is een cornmand-file opgenomen waarmee gaussische filters

kunnen worden gedimensioneerd. De command-file DOGFILT.M is afgeleid van de

in [ 2 ] beschreven cornmand-file SIM DIM.M. Met DOGFILT.M is het mogelijk

om binnen Matlab de R IR -verhoudingen en de R C -produkten van de tweede
n2 n1 n n

orde Sallen-Key type filters, die in kaskade geschakeld een gaussisch

filter vormen, te bepalen. In bijlage 2 is een voorbeeld van de uitvoer van

DOGFILT.M opgenomen.

DOGFILT.M is geschikt voor de bepaling van de coëfficiënten van twee N-de

orde gaussische filters met een sigma-verhouding: u lu - 1,6. In paragraaf
2 1

3.4 is uitvoerig stilgestaan bij de gevolgde ontwerp-methodiek. Ter

bevordering van het inzicht in de command-file DOGFILT.M,worden allereerst

de achtereenvolgende 'ontwerp-stappen' nader toegelicht.

Eerst maakt men een keuze voor de gewenste filterorde (N), de breedte van

de te detekteren lichtstreep uitgedrukt in aantal pixels (pix) en de

pixeltijd, dit is in principe de periodetijd van de pixelklok (Tpixel).
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Vervolgens moeten de snijpunten van de gaussische impulsresponsies worden

bepaald. De breedte van de te detekteren lichtstreep (pix) zal overeenkomen

met de breedte van de resulterende DOG-puls (W, dit is de afstand tussen
p

de nuldoorgangen) . Voor de snijpunten t van twee gaussische funkties
sn

gl(t) en g2(t), waarbij gl gemiddelde nul en ~ = ~l = 1,0 en g2 gemiddelde

nul en ~ ~2 1,6 heeft, vindt men volgens [ 2 ]:

t
sn 1-2-2--2

~ - ~
1 2

in [:: ]
± 1,2420048. (23 )

Omdat men werkt in het tijddomein moeten ~l en ~2 worden uitgedrukt in

sekonden. De breedte van de DOG-puls is gelijk aan de afstand tussen de

snijpunten van de gaussische funkties gl(t) en g2(t) en voldoet aan:

w 2 ·It Ip sn

Uit (24) volgt:

W
pix

It sn I p
-2- -2-

(24 )

(25 )

omdat pix, de breedte van de gezochte lichtstreep, gelijk is aan de breedte

van de resulterende DOG-puls.

Uit (23) en (25) volgt:

pix
-2- .,

~~
1 2 in [:: ]
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Door in vergelijking (26) achtereenvolgens u = 1,6'u en u = (u / 1,6) te
2 1 1 2

substitueren, verkrijgt men u en u uitgedrukt in aantal pixels:
1 2

2 1,2420048
--_._-----
pix

pix

2

1

1,6

1,2420048

pix

2 'It 1sn

1,6'pix

2 'It Isn

(27 )

(28)

Wanneer (27) en (28) worden vermenigvuldigd met de pixeltijd Tpixel,

verkrijgt men de sigma's in sekonden:

U
lt

U
2t

pix'Tpixel

2 'It 1sn

1,6'pix'Tpixel

2 'It Isn

(29)

(30)

In feite is de stap van (27) naar (29) en van (28) naar (30) een overgang

van het spatiële domein naar het tijddomein!

Voor beide gauss-filters moet daarop nog het volgende worden uitgevoerd:

- bepaling van het noemerpolynoom N (s):
i

N 2n

Lu
it-
n!n=O

( 2)n-s , met i .. 1 of 2. (31 )

- bepaling van de nulpunten van Ni (s), dus van de polen van IH~(S) I;

- toekenning van de stabiele polen aan de te realiseren N-de orde

overdrachtsfunktie H (s);
i
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- sarnenneming van de complex geconjugeerde poolparen die met tweede orde

laagdoorlaatfilters kunnen worden gerealiseerd.

Door de command-file DOGFILT.M worden behalve de R I R -verhoudingen en
n2 nl

de R C -produkten, ook de vertraging van elk gaussisch filter uitgevoerd.
n n

Deze vertraging is gedefiniëerd als de tijd tussen de excitatie van het

filter op t .. 0 en het moment waarop de responsie het maximum bereikt. In

figuur 3.6 zijn in een aan [ 2 ] ontleende figuur de vertragingen als

funktie van de filterorde N en u weergegeven (genormaliseerd). De

vertraging T. voldoet aan het volgende lineaire verband:
~

T
i

K'N'UH'
(32)

met Ti de vertraging van het gaussische filter i (in sekonden), Keen

konstante die afhankeli]'k is van de filterorde en u de sigma van filter i
it

in sekonden.

Delays
10r------,-----...----~---,..---___,---__,

9

8

N = 8

N .. 6

7
.. '

" ....._....:.-'

5

4

....... : :J .
~ .... " .... ~",'" ....

3

2

.. '.. '
...;_1'. ...

...,............ .••., , , ;;,;._""""'; -l

N .. 2

..... ~....... ,r"''''

00:--="-------"---.........---.........---..1.-------''-----
0.5 1.5 2 2.5 3

sigma

Figuur 3.6: Vertraging gaussisch filter als funktie van N en u.

Uit figuur 3.6 kunnen de richtingscoëfficiënten K'N voor de diverse

filterordes worden bepaald. Hieruit volqen de in tabel 3.1

opgenomen waarden voor de konstante K.
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Tabel 3.1: Vertragings-evenredigheidskonstante K voor N ~ 2, 4, 6 en 8.

N K

2 0,4325
4 0,4888
6 0,4450
8 0,4038 [ 1 ]

omdat ~ groter is als ~ , dient de vertraging van het gaussische filter
2 1

met ~l te worden gekompenseerd, teneinde de toppen van de impulsresponsies

precies op elkaar te laten vallen. Uit (29), (30) en (32) volgt voor het

verschil in vertraging AT:

AT T - T
2t lt

0,6·pix·Tpixel

2 ·It Isn

(33)

Nu men inzicht heeft in de wijze waarop de filterparameters worden bepaald,

kan men zich afvragen welke orde men voor de gaussische filters moet nemen.

In [ 2 ] wordt gesteld dat de orde 8 voldoende is. Filters met een hogere

orde leveren geen signifikante verbeteringen op. In bijlage 3 wordt één en

ander nader toegelicht. Van een 4-de en een 8-ste orde gaussisch filter met

~ = 1 zijn binnen Matlab de frekwentie- en impulsresponsies bepaald en in

een aantal grafieken uitgezet. Tevens zijn de responsies van het

overeenkomstige ideale gauss-filter weergegeven. De fout die ten gevolge

van de 4-de en 8-ste benadering wordt gemaakt, staat in de tweede kolom.

Bijlage 3 laat duidelijk zien dat een 8-ste orde benadering een kleinere

fout oplevert dan een 4-de orde benadering.

3.6 DOG-filter responsies

Figuur 2.1 liet zien dat alleen het luminantie-deel, uit het door de

CCD-camera geleverde video-signaal, aan het DOG-filter wordt toegevoerd.

Door middel van een scheider moet het video-signaal worden ontdaan van de

synchronisatie-pulsen omdat zij verstorend op het funktioneren van het
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DOG-filter kunnen inwerken. De responsie van het filter op synchronisatie

pulsen kan namelijk interfereren met de responsie van het filter op de

feitelijke 'lichtstreep' .

Een lichtstreep in het video-beeld is te beschouwen als een puls in het

luminantie-signaal. In principe worden aan het DOG-filter dus pulsen

aangeboden. Het DOG-filter dient zodanig gekonstrueerd te zijn dat alleen

pulsen van één bepaalde breedte maximaal worden versterkt. Het filter dient

met andere woorden dus 'gematched' te zijn op één bepaalde

lichtstreepbreedte.

In deze paragraaf komen een aantal DOG-filter responsies aan de orde. Er

zal hierbij in eerste instantie worden uitgegaan van positieve

ingangspulsen, die overeenkomen met zwart/wit/zwart-overgangen.

Allereerst wordt de responsie bekeken van het filter op een puls die een

breedte heeft welke overeenkomt met de gedimensioneerde breedte W van de
p

DOG-responsie. In figuur 3.7 zijn de exciterende puls en de responsie van

het DOG-filter weergegeven. Men ziet dat de pulsbreedte (W ) overeenkomt
pu 1 s

met de "breedte" van de DOG-puls W , de tijd tussen de nuldoorgangen van
p

de DOG-responsie. De amplitude van de hoofdlob is maximaal. In figuur 3.7

is tevens aangegeven hoe W is gedefiniëerd: de tijdsduur tussen de
dog

momenten van uitsterven van de zijlobben.

j
W

puls
)l

I
~t

AT

o

W
dog

Figuur 3.7: DOG-filter responsie op een puls met breedte W = W .
puls P
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In figuur 3.8 is de responsie geschetst op een puls met een kleinere

breedte (W < W ). Het DOG-filter heeft nu een zwakke respons. De
puls p

amplitude van de hoofdlob is afgenomen.

jJ,--'----------~----:--t
AT

o ~t

Figuur 3.8: DOG-filter responsie op een puls met breedte W < W .
puls p

De responsie van het DOG-filter op een puls met een breedte die inligt

tussen W en W is weergegeven in figuur 3.9. Men ziet dat de hoofdlob in
p dog

het midden is ingezakt. Het amplitude-nivo dat nog in figuur 3.7 wordt

bereikt, wordt in het door figuur 3.9 geschetste geval niet meer gehaald.

De afstand tussen de nuldoorgangen van de responsie is toegenomen en is

overeenkomstig W
puls

~to

W

~__PUl_S_ll ~-t

AT

Figuur 3.9: DOG-filter responsie op een puls met breedte W waarvoor
puls

geldt: W < W :s W
p puls dog
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In figuur 3.10 is de responsie van het DOG-filter op een (zeer) brede

ingangspuls weergegeven (W > W ). De resulterende output van het
puls dog

filter vertoont een opsplitsing: alleen de randen van de ingangspuls treden

in de output goed naar voren. In feite treedt er een flankverscherping op.

j"
W

puls
~

I
~t

AT

o

Figuur 3.10: DOG-filter responsie op een (zeer) brede puls (W > W ).
puls dog

Uit de figuren 3.7 tot en met 3.10 is op te maken hoe het DOG-filter

reageert op diverse pulsbreedten. Alleen pulsen met een breedte die

overeenkomt met de gedimensioneerde breedte W van de filter-responsie
p

krijgen een maximale versterking. De hoofdlob van de optredende DOG-puls

bereikt dan een bepaald maximum nivo. Bij smallere pulsen wordt een lager

nivo bereikt. Hoe breder de ingangspuls, des te meer de hoofdlob van de

DOG-puls inzakt. Bij zeer brede pulsen worden alleen de randen nog

geaccentueerd. Een stijgende flank van het ingangssignaal geeft aanleiding

tot een positiefgaande, een dalende flank tot een negatiefgaande nuldoorgang

van de DOG-puls.

In principe kan een DOG-filter ook gebruikt worden voor het accentueren van

wit/zwart/wit-overgangen in een beeld. De responsies van, het filter op

dergelijke ingangssignalen komen overeen met de in de figuren 3.7 tot en

met 3.10 geschetste responsies. Zij dienen echter alleen nog geinverteerd

te worden. Ter illustratie is in figuur 3.11 de responsie van het

DOG-filter op een negatieve puls geschetst. Het laagnivo van deze puls

heeft een breedte die overeenkomt met de gedimensioneerde breedte van het

DOG-filter.
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Hoofdstuk 4

4.1

:IMPLEMENTATIE VAN EEN INSTELBAAR DOG-FILTER

Inleiding

Er bestaan verschillende technieken waarin instelbare filters kunnen worden

geLrnplementeerd. Allereerst natuurlijk in software: filter-operaties kunnen

worden ingebed in een programma. Over het algemeen zijn software-matige

filters zeer flexibel. In software kunnen filters worden gerealiseerd die

vele instelmogelijkheden hebben en die over het algemeen eenvoudig

aangepast kunnen worden. Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van speciale

(snelle) hardware zijn software-matige filters nogal traag en dus feitelijk

niet geschikt voor real-time filtering. Bovendien werken zij met numerieke

data. Een analoog video-signaal bijvoorbeeld 'zal dus eerst, door middel van

een analoog-digitaal omzetter, bemonsterd en gediskretiseerd dienen te

worden alvorens het aan een software-matig filter kan worden aangeboden.

Sterk in opkomst zijn speciale processoren die qua struktuur en snelheid

zodanig zijn dat daarmee (snelle) filteroperaties kunnen worden

bewerkstelligd. Bursky 6] beschrijft een Finite Impulse Response (FIR)

filter-controller die, samen met extern ROM- of RAM-geheugen (voor de

opslag van de filtercoëfficiënten) en een vermenigvuldiger-accumulator IC

(MAC = 'Multiplier Accumulator'), FIR-filters realiseert. Een aantal

filter-controllers kan in kaskade of parallel worden geschakeld om filters

met een groter aantal taps en filters die hogere frekwenties aankunnen te

kreëren. Zowel filter-controller IC's als, de niet besproken speciale

digitale signaalprocessoren, werken met numerieke data.

Schwarz en Ludwig [ 7 ] gaan in hun artikel in op een aktief LF-universeel

filter dat met behulp van een computer kan worden ingesteld. Met dit

universele filter kunnen l-ste tot en met 12-de orde laagdoorlaat-,

hoogdoorlaat-, banddoorlaat- en bandsperfilters worden gerealiseerd. Het

frekwentiebereik van deze filters, waarvan de kantelfrekwenties tussen 30

Hz en 30 kHz instelbaar zijn, bedraagt echter maximaal ongeveer 100 kHz.

Voor video-frekwenties is dit universele filter dus totaal ongeschikt.
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Filters met geschakelde kapaciteiten (switched capacitor filters,

SC-filters) kombineren aspekten van analoge en digitale filters. Analoog

enerzijds omdat SC-filters bestaan uit normale operationele versterkers en

kondensatoren. Digitaal anderzijds omdat de overdrachtsfunktie van

dergelijke filters mede wordt bepaald door een extern aangeboden

klokfrekwentie. Door het aansluiten van een aantal externe komponenten kan

men de overdrachtsfunktie van een SC-filter beïnvloeden. Er bestaan ook

filters die een interface hebben naar een microprocessor. Dit type

SC-filter kan door een microprocessor worden ingesteld. Het voert in het

kader van dit rapport te ver om uitvoerig in te gaan op het funktioneren

van filters met geschakelde kapaciteiten. Volstaan wordt met de vermelding

dat de huidige generatie SC-filters in principe alleen geschikt is voor

filtertoepassingen die in het audio-bereik l~ggen. Solomon [ 8 ] gaat er

van uit dat in de toekomst echter SC-filters leverbaar zullen zijn met

bandbreedten die in het MHz-bereik liggen. De meeste SC-filters, die voor

dergelijke hoge frekwenties geschikt zijn, bevinden zich nog in een

experimentele fase. Zo ook het door Tawfik en Senn [ 9 ] beschreven CMOS

laagdoorlaat SC-filter, met een kantelfrekwentie van 3,6 MHz, ten behoeve

van video-communicatie.

Michael en Andresakis [ 10 ] behandelen in hun artikel een 'programmeerbaar'

aktief filter. Met dit filter is het mogelijk om een groot aantal

filtertypen van diverse orden te realiseren. Bij het ontwerp is uitgegaan

van één bepaalde filtersektie die onder andere instelbaar is voor wat

betreft filtertype en kantelfrekwentie. Zo'n filtersektie bestaat uit

operationele versterkers en weerstands- en kondensator-banken. Een

weerstands-bank bestaat uit een aantal in serie geschakelde (gewogen)

weerstanden. Parallel aan elke weerstand staat een MOS-schakelaar. Een

kondensator-bank bestaat uit een serieschakeling van een aantal (gewogen)

kondensatoren met parallel aan elke kondensator weer een MOS-schakelaar.

Door MOS-schakelaars te openen of te sluiten kunnen diverse instellingen

voor de filtersektie worden verkregen. Een aantal filtersekties kunnen op

hun beurt in kaskade worden geschakeld om hogere orde filters te

realiseren. Het in [ 10 ] beschreven filter heeft een beperkte bandbreedte

en is als zodanig niet geschikt voor video-frekwenties.
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In paragraaf 4.3 wordt de implementatie van de instelbare gaussische

filters besproken. Deze filters zijn gerealiseerd in analoge hardware. De

instelbaarheid is bewerkstelligd door een eenvoudig principe wat enigzins

lijkt op het principe dat door Michael en Andresakis is beschreven.

Allereerst wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan op het instelbare

DOG-filter.

4.2 Het instelbare DOG-filter

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe men, uitgaande van de te detekteren

streepbreedte, de gaussische filters voor een DOG-filter dimensioneert. Met

de command-file DOGFILT.M uit bijlage 1 kunnen in Matlab de ontwerp

parameters van de afzonderlijke tweede orde filters, waaruit de gaussische

filters zijn opgebouwd, worden bepaald. Een instelbaar DOG-filter (een

DOG-filter dat geschikt is voor de detektie van verschillende pulsbreedten)

eist instelbare gaussische filters. De DOG-responsie ontstaat door de

uitgang van het gaussische filter met ~ c 1,6 af te trekken van die van het

gaussische filter met ~ = 1. Uit paragraaf 3.5 is gebleken dat het filter

met de kleinste ~ de kleinste vertraging heeft. Om de toppen van de

impulsresponsies te laten samenvallen dient dus na het filter met ~ = 1 een

extra vertragings-sektie te worden opgenomen. Ten gevolge van de geëiste

instelbaarheid van het DOG-filter, zal ook de vertragings-sektie instelbaar

moeten zijn. Vergelijking (32) heeft namelijk laten zien dat het

vertragingsverschil tussen de twee gaussische filters evenredig is met de

breedte van de te detekteren lichtstreep.

Op de volgende pagina is in figuur 4.1 het blokschema van het instelbare

DOG-filter opgenomen. Dit blokschema bestaat uit vier deelblokken: twee

instelbare gaussische filters met een sigma-verhouding van 1:1,6, een

instelbare vertraging ten behoeve van het filter met de kleinste sigma en

een sommatie-schakeling die het verschil neemt van de vertraagde output van

het gaussische filter met ~ c 1 en het filter met ~ c 1,6.
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Figuur 4.1: Blokschema instelbaar DOG-filter.

De instelbare gaussische filters zullen in de volgende paragraaf worden

besproken. De instelbare vertraging en de sommatie-schakeling zijn het

onderwerp van bespreking in paragraaf 4.4.

4.3 De instelbare qaussische filters

In hoofdstuk 3 is gebleken dat een achtste orde benadering van de

gaussische filers voldoende nauwkeurig is. Deze 8-ste orde gaussische

filters kunnen worden gerealiseerd door vier tweede orde laagdoorlaat

filters (Sallen-Key type) in kaskade te schakelen.

Om inzicht te verwerven in het verband tussen streepbreedte en de door

DOGFILT.M gegenereerde ontwerp-parameters, is DOGFILT.M een aantal

keer gedraaid voor diverse streepbreedten en voor twee verschillende

pixeltijden. Voor de streepbreedten (pix) zijn 6, 12 en 18 pixels genomen

en voor de pixeltijd 101,92 nsec (overeenkomend met een horizontale

resolutie van 512 pixels) en 88,889 nsec (dit komt overeen met een

horizontale resolutie van 604 pixels). In de bijlagen 4 en 5 zijn de

resultaten opgenomen. Hierbij zijn R C tlm Rede R C -produkten van
a d n n

het qaussische filter met t1' = 1, terwijl R C tlm R C die van het
e h

qaussische filter met t1' .. 1,6 zijn. Uit de bijlagen 4 en 5 blijkt dat voor

overeenkomstige filtersekties de weerstandsverhoudingen R IR konstant
n2 nl

zijn, onafhankelijk van streepbreedte en pixeltijd. Wanneer men de

Re -produkten deelt door het produkt pix·Tpixel, blijkt dat:
n n

R C
i

pix·Tpixel
.. K

i
(34 )
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met i E (a, ... ,h), pix de streepbreedte in pixels, Tpixel de pixeltijd en

Ki een van i afhankelijke konstante. In tabel 4.1 zijn de verschillende

konstanten K opgenomen. Met behulp van tabel 4.1 kan men, gegeven een
i

R C-produkt van een tweede orde filter, de resulterende streepbreedte
i

bepalen.

Tabel 4.1: Afhankelijkheden tussen streepbreedte en R C-produkten
i

van de tweede orde filtersekties.

R C
i

i
K -i

pix·Tpixel

a 0,1776
b 0,2051
c 0,2217
d 0,2297
e 0,2841
f 0,3281
g 0,3547
h 0,3645

Uit vergelijking (34) blijkt dat wanneer R met een faktor m toeneemt, de
i

te detekteren streepbreedte met dezelfde faktor toeneemt. Voor de

kondensator C geldt hetzelfde.

Uitgaande van het Sallen-Key type laagdoorlaatfilter uit figuur 3.5 kunnen

de gaussische filters op twee manieren instelbaar worden gemaakt. Ten

eerste kunnen per tweede orde filtertrap de weerstanden R 'instelbaar'
i

worden gemaakt. Een tweede mogelijkheid is om de kondensatoren 'instelbaar'

te maken. De laatste mogelijkheid is op de volgende pagina in figuur 4.2

weergegeven. Met behulp van een aantal relais kunnen de kondensatoren

geschakeld worden en daarmee kan de ingeschakelde kapaciteit per tweede

orde filtertrap en dus de breedte van de te detekteren streep worden

ingesteld (zie vergelijking (34) in kombinatie met tabel 4.1). Het

schakelen van kondensatoren heeft als voordeel dat, in tegenstelling tot

38



het schakelen van weerstanden R , de ruststroom-instelling van het filter
i

zich, bij het inschakelen van de diverse kondensatoren, niet wijzigt.

v
i

e
v

u

+5Vo--- -+---lr--..--+-+--....-+---lr--'
, l' o---- ---lf---4---j.-----I
, 2' o--------lf--.....-+-------lf---'

Figuur 4.2: Instelbaar tweede orde Sallen-Key type laagdoorlaatfilter.

Met behulp van het in figuur 4.2 opgenomen instelbare tweede orde

laagdoorlaatfilter kan, door het in kaskade schakelen van een viertal

van dergelijke filters, een 8-ste orde instelbaar gaussisch filter worden

samengesteld. In figuur 4.3 is het blokschema van een dergelijk filter

weergegeven. Ook zijn in dezelfde figuur de ingangen voor de aansturing van

de relais aangegeven (0 tlm 7) .

1 2 3 4

ui 2
e

orde 2
e

orde 2e orde 2
e

orde
v

LDF LDF LDF LDF ~

O~ 2~ 4~ 6~
1 3 5 7

v

Figuur 4.3: Blokschema instelbaar achtste orde gaussisch filter.

De in het filterontwerp gebruikte reedrelais zijn natuurlijk geen ideale

schakelaars. De gesloten kontakten bezitten bijvoorbeeld een

overgangsweerstand van 150 rnQ. Bovendien bestaat er een kapacitieve
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koppeling tussen de gesloten kontakten en de relaisspoel van ongeveer 3 pF.

De isolatieweerstand van een geopend kontakt is voldoende groot en bedraagt
10 12

ongeveer 10 - 10 O. Tussen de geopende kontakten bestaat echter wel een

kapaciteit van ongeveer 0,8 pF. Ook is er een kapacitieve koppeling tussen

de geopende kontakten en de spoel. Deze bedraagt ongeveer 1,5 pF. Door

gebruik te maken van relais met een geïntegreerd elektrostatisch scherm kan

de kapacitieve koppeling tussen relaiskontakt en spoel worden verkleind.

4.3.1 De realisatie in hardware

Om de hoeveelheid hardware enigszins in de hand te houden is een ontwerp

voor een DOG-filter gerealiseerd dat in eerste instantie gematched kan

worden op drie lichtstreepbreedten. Deze streepbreedten worden aangegeven

met pix , pix en pix
3

•
1 2

van

Voor de minimum streepbreedte pix is 6 pixels genomen. Met behulp van de
1

command-file DOGFILT.M zijn in Matlab voor de streepbreedte pix de
1

R C -produkten en R IR -verhoudingen van de afzonderlijke tweede orde
n n n2 nl

filtertrappen bepaald. Bij deze bepaling is uitgegaan van een pixeltijd

88,889 nsec welke overeenkomt met de horizontale resolutie van de binnen

het sensorsysteem gebruikte CCD-camera (604 pixels). Op de volgende pagina

zijn in tabel 4.2 de ontwerp-parameters, gebaseerd op de output van

DOGFILT.M, opgenomen voor de streepbreedte pix .
1
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Tabel 4.2: R C -produkten en R IR -verhoudingen van de tweede orde
n n n2 n1

filtertrappen bij pix - 6 en Tpixel - 88,889 nsec.
1

gauss-filter ~ = 1 gauss-filter ~ = 1,6

0,9470.10-
7 -7

RC sec. RC 1. 5152 ·10 sec.
a e

R IR 9,0164.10- 1
R IR 9,0164.10- 1

2 1 2 1
1,0938.10-

7 -7
RbC sec. RfC 1,7500·10 sec.

R IR 4,4778.10-1
R IR 4,4778.10- 1

3 1 3 1
1,1822.10-

7 -7
RC sec. RC 1,8915·10 sec.

c q

R IR 1,5982.10-1
R IR 1,5982.10-1

4 1 4 1
1,2248.10-

7 -7
RC sec. RhC 1,9597·10 sec.

d

R IR 1,7711.10-2
R IR 1,7711.10- 2

5 1 5 1

De ontwerp-parameters voor de detektie-situatie pix uit tabel 4.2 kunnen
1

nu worden omgezet in komponentwaarden. Bij de keuze van de kondensatoren

moet er op worden gelet dat deze zodanig worden gekozen dat de kapaciteit

tussen de geopende kontakten van de reedrelais een zo klein mogelijke

invloed hebben. Het is dus zaak om de kondensatoren voldoende groot te

kiezen en wel zodanig dat de weerstandswaarden ook nog reëel zijn.

In tabel 4.3 staan de naar aanleiding van tabel 4.2 theoretische

komponentwaarden. In de praktijk zijn waarden genomen die zo dicht mogelijk

in de buurt van de in tabel 4.3 opgenomen theoretische waarden liggen en

die bovendien een kleine tolerantie hebben.
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Tabel 4.3: Theoretische komponentwaarden naar aanleiding van de

ontwerp-parameters uit tabel 4.2.

gauss-filter t1' - 1 gauss-filter t1' .. 1,6

C 150 pF C 150 pF
1 1

R 10 kO R 10 kO
1 1

R 9,02 kO R 9,02 kO
2 2

R
3

4,48 kO R 4,48 kO
3

R 1,60 kO R 1,60 kO
4 4

R 177 0 Rs 177 kO
5

R 631 0 R 1,01 kO
a e

Rb 729 0 R 1,17 kO
f

R 788 0 R -1,26 kO
c g

R 817 0 R 1,31 kO
d h

Het ontwerp van de gaussische filters is zodanig dat wanneer alleen de

kondensatoren C ingeschakeld zijn, detektie-situatie pix is ingesteld.
1 1

Wanneer de kondensatoren C zijn ingeschakeld, bevinden de filters zich in
2

detektie-situatie pix
2

. Bij de inschakeling van zowel de kondensatoren Cl

en C
2

wordt pix
3

ingesteld. De keuze van de kondensatoren C
2

is afgestemd

op vergelijking (34) die aangeeft dat een verdubbeling van de ingeschakelde

kapaciteit leidt tot een verdubbeling van de te detekteren streepbreedte.

Voor C is de waarde 2io pF genomen. Er kunnen nu de volgende
2

detektie-situaties worden ingesteld:

* pix 6 pixels; alleen kondensatoren C ingeschakeld (150 pF);
1 1

* pix .. 10,8 pixels; alleen kondensatoren C ingeschakeld (270 pF);
2 2

* pix 16,8 pixels; zowel kondensatoren C als C ingeschakeld (420 pF) .
3 1 2
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pix
2

en pix
3

zijn berekend volgens:

pix
R C

i

K • Tpixel
i

(35)

met Ri (i E {a, .•. ,h}) de naar aanleiding van tabel 4.3 gekozen reële

weerstandswaarden, K de konstanten uit tabel 4.1, Tpixel - 88,889 nsec en
i

C c C2 c 270 pF voor detektie-situatie pix
2

en C - Cl + C2 - 420 pF voor

detektie-situatie pix .
3

In bijlage 6 is het schema van het instelbare gaussische filter met ~ 1

opgenomen. Bijlage 7 bevat het schema van het instelbare filter met ~

1,6. In appendix A zijn de waarden van de kornponenten van de twee

instelbare gaussische filters in een tweetal komponentenlijsten opgenomen.

Bij de realisatie van de instelbare gaussische filters zijn voor de

kondensatoren Styroflex-typen genomen, welke een tolerantie van ± 2,5%

hebben. Voor de weerstanden zijn metaalfilm-typen met een tolerantie van

± 1% gebruikt.

Voor de in het ontwerp benodigde operationele versterkers is gebruik

gemaakt van de MAX452, een video-opamp met een bandbreedte van 50 MHz.

De MAX452 is ontworpen voor 75 a-belastingen. Om hoogfrekwente oscillaties

in de filters te onderdrukken zijn de uitgangen van de twee gaussische

filters afgesloten met een weerstand van 75 a naar aarde. Overspraak over

de voedingslijnen wordt voorkomen door de voedingsspanningen bij elke oparnp

middels kondensatoren van 0,1 ~ te ontkoppelen. Bovendien zijn voor de

onderdrukking van hoogfrekwente storingen zogenaamde HF-chokes in de

voedingslijnen van elke opamp opgenomen.

4.4 De instelbare vertragingskaart

Op de instelbare vertragingskaart zijn de vertragings-elementen voor het

filter met de kleinste ~ ondergebracht. Bovendien bevindt zich op deze

kaart de sommatie-schakeling welke het verschil neemt van de vertraagde
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responsie van het filter met ~ ~ 1 en het filter met ~ = 1,6. In figuur 4.4

is het blokschema van de instelbare vertragingskaart opgenomen. In

hoofdzaak bestaat deze kaart uit drie vertragings-sekties, voor elk van de

detektie-situaties één. Afhankelijk van de gekozen detektie-situatie wordt

door middel van een wisselrelais de juiste vertragings-sektie aan het

filter met ~ ~ 1 gekoppeld. De sommatie-schakeling heeft slechts

inverterende ingangen omdat de vertragings-sekties door middel inverterende

versterkers worden afgesloten.

DOG-puls

~ f:1T - 1r 1

:I-
al)

I -
..0-- f:1T

2 -
~

....=. 4

.
a2) -~ f:1T

3 ...r-

v (sigm

v (sigm

Figuur 4.4: Blokschema instelbare vertragingskaart.

4.4.1 De vertragings-eektiee

De vertragingen worden gerealiseerd met zogenaamde luminance delay-lines,

welke ook in TV's worden toegepast. Deze zijn beschikbaar in de waarden

270, 330, 390 en 470 nsec. Bovendien is elke delay-line te splitsen in twee

gelijke helften met elk de helft van de oorspronkelijke vertraging. De

luminance delay-lines moeten worden gestuurd uit en word~n afgesloten met

hun karakteristieke impedanties. Deze impedanties bedragen voor de

delay-lines van 270, 330, 390 en 470 nsec. achtereenvolgens: 900 C, 1 kC,

1,1 kC en 1150 C. Tussen twee in kaskade geschakelde delay-lines, met

verschillende vertragingstijd, zal een impedantie-aanpassing moeten plaats
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vinden. In figuur 4.5 is één en ander nader aangegeven. Met R wordt de
1

delay-line ~l gestuurd (Rl~ R
k1

, de karakteristieke impedantie van

delay-line ~ ), de weerstand R sluit delay-line ~ af (R ~ R ).
1 2 2 2 k2

Figuur 4.5: Impedantie-aanpassing tussen twee delay-lines.

Voor de aanpassing tussen de delay-lines ~l en ~2 geldt:

R
kl

(36)

R II ( R + R ) = R
b a kl k2

(37)

met R
k1

en R
k2

de karakteristiek impedanties van de delay-lines ~l en ~2.

Lost men (36) en (37) op voor Ra en Rb dan verkrijgt men:

R ± / R (R - R ) (38 )
a kl kl k2

RI

R
kl

R ± R - R (39)
b k2 kl k2

Natuurlijk zijn alleen de positieve oplossingen van belang!
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Met behulp van vergelijking (33) kunnen de vereiste vertragingstijden van

de vertragings-sekties worden bepaald. Wanneer deze gelijktijdig uitgedrukt

worden in de vertragingen van de beschikbare luminance delay-lines verkrijgt

men:

f:.T 416 nsec. a 0,5· (470 + 330) nsec. ;
1

f:.T 749 nsec. a 470 + 270 nsec. ;
2

f:.T 1165 nsec. a 0,5·470 + 2·330 + 270 nsec.
3

Men dient er rekening mee te houden dat de delay-lines een tolerantie

hebben van ± 10%.

In bijlage 8 is het schema van de instelbare vertragingskaart opgenomen. In

dit schema is aangegeven hoe de diverse delay-lines en impedantie

aanpassingen zijn gebruikt. Voor de dimensionering van de weerstanden die

zorgen voor de impedantie-aanpassingen tussen de diverse delay-lines wordt

verwezen naar figuur 4.5 en de vergelijkingen (38) en (39).

Zoals uit bijlage 8 blijkt worden de vertragings-sekties afgesloten met een

inverterende opamp-versterker. Niet alleen wordt hiermee een goede

afsluiting bewerkstelligd, ook de verzwakkende werking van de

vertragings-sekties kan ermee worden gekompenseerd. Deze sekties bestaan,

goed beschouwd, uit een aantal in kaskade geschakelde spanningsdelers die

het ingangssignaal verzwakken.

In figuur 4.6 is een inverterende versterker weergegeven. De

overdrachtsfunktie voldoet aan:

v
u

v
i

R + P
2

R
1

(40 )

Met potmeter P kan de versterkingsfaktor worden ingesteld. Bij de keuze

van de terugkoppelweerstand R en potmeter P is rekening gehouden met de
2

totale verzwakking van de voorafgaande vertragings-sektie. De weerstand R
1

46



is in principe gelijk aan de karakteristieke impedantie van de laatste

delay-line.

v
i

Rl

v
u

Figuur 4.6:

4.4.2

Inverterende versterker met opamp.

De sommatie-schakeling

De sommatie-schakeling wordt gebruikt om de responsie van het gaussische

filter met ~ = 1,6 af te trekken van de responsie van het filter met ~ = 1.

omdat de vertragings-sekties van het gaussische filter met ~ = 1 worden

afgesloten met inverterende versterkers, kan voor de sommatie-schakeling de

in figuur 4.7 weergegeven schakeling worden gebruikt. De uitgangsspanning

v van deze schakeling voldoet aan:
u

v
u

- (Rs + P) • [

v
il

R
1

+
v

i2

R
2

+
v

i3

R
3

+ (41)

Figuur 4.7:

v Rl
il

v R2
i2

v R3
i3

R4v
i4 v

u

-;- +

De sommatie-schakeling.
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4.4.3 De realisatie in hardware

Zoals al is opgemerkt in paragraaf 4.4.1 is het schema van de instelbare

vertragingskaart opgenomen in bijlage 8. In appendix A is de

komponentenlijst van deze kaart opgenomen.

Wederom zijn voor de operationele versterkers video-oparnps van het type

MAX452 gebruikt. Om ongewenste hoogfrekwente storingen te voorkomen zijn

HF-chokes in de voedingslijnen van de oparnps opgenomen, terwijl de oparnps

eveneens zijn ontkoppeld met ontkoppelkondensatoren van 0,1 ~. De uitgang

van de sommatie-schakeling is belast met een weerstand van 75 0 om

hoogfrekwente oscillaties te onderdrukken.

Met behulp van de potmeters P , P en P kunnen de versterkingsfaktoren van
1 2 3

de inverterende versterkers, die de vertragings-sekties afsluiten, worden

ingesteld. De verzwakkende invloeden van de vertragings-sekties kunnen

hierdoor worden gekompenseerd. In principe is het met deze potmeters ook

mogelijk om de amplitude van de responsies van 'het gaussische filter met ~

- 1 te regelen. Met potmeter P
4

kunnen de responsies van beide gaussische

filters gelijktijdig worden geregeld.

De uitgang van de vertragingskaart (DOG-puls) kan zonder meer worden

aangesloten op de instelbare detektie-hardware die in hoofdstuk 5 wordt

besproken.
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Hoofdstuk 5

5.1

DE XNSTELBARE DETEKTXE-RARDWARE

Detektie-kriteria en detektie-situaties

Het in hoofdstuk 4 besproken instelbare DOG-filter kan, in kombinatie met

de detektie-hardware, worden beschouwd als een pulsbreedte-diskriminator.

Afhankelijk van de ingestelde breedte van het filter en de aan de ingang

aangeboden pulsbreedte treedt aan de uitgang een bepaalde responsie op. In

paragraaf 3.6 heeft men kunnen zien dat bij kleine pulsbreedten van het

ingangssignaal (dat wil zeggen: pulsen met een breedte die kleiner is dan de

ingestelde breedte van het DOG-filter (W < W » de amplitude van de
puls p

hoofdlob van de DOG-puls klein is. Wanneer de pulsbreedte groter wordt,

neemt de amplitude van de hoofdlob toe. De amplitude is maximaal wanneer de

pulsbreedte van het ingangssignaal gelijk is aan de ingestelde breedte van

het DOG-filter (W = W ). Bij nog bredere ingangspulsen zakt de DOG-puls
puls p

in het midden in (W < WSW), en bij zeer brede pulsen treedt alleen
p puls dog

aan de randen nog een piek op (W > W ) .
puls p

De detektie-hardware is een instrument om gericht te zoeken naar bepaalde

pulsbreedten in het ingangssignaal dat aan het DOG-filter is aangeboden. Er

kunnen twee kriteria aangegeven worden om de diverse pulsbreedten van

elkaar te onderscheiden:

1. De amplitude van de hoofdlob van de DOG-puls (DOG-pulshoogte, V ).
DOG

2. De tijd tussen de nuldoorgangen van de DOG-puls (W ).
nuld

In figuur 5.1 zijn de hierboven genoemde detektie-kriteria aangegeven.

V
DOG

o --1 ~

Figuur 5.1: Detektie-kriteria: V en W
DOG nuld
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Kriterium 1 kan worden gebruikt om pulsen die smaller zijn dan de

ingestelde breedte van het DOG-filter te kunnen onderscheiden van pulsen

die een breedte hebben die overeenkomt met de ingestelde breedte. Met

kriterium 2 kunnen pulsen die breder zijn dan de ingestelde breedte van het

DOG-filter worden onderscheiden van pulsen met een breedte overeenkomend

met de ingestelde breedte van het DOG-filter.

De kracht van de pulsbreedte-diskrirninator zit in de instelbaarheid van de

detektie-kriteria van de detektie-hardware. Alhoewel de in hoofdstuk 4

besproken implementatie van een instelbaar DOG-filter slechts gernatched kan

worden op drie pulsbreedten ( theoretisch bedragen deze breedten: pix
1

e 6

pixels e 533 nsec, pix e 10,8 pixels e 960 nsec en pix ~ 16,8 pixels e
2 3

1,50 ~sec, uitgaande van een pixeltijd van 88,889 nsec!), kan men met

behulp van instelbare detektie-hardware toch uiteenlopende pulsbreedten

detekteren.

Wanneer bijvoorbeeld het DOG-filter staat ingesteld op de kleinste breedte

(pixl) en men een puls aanbiedt met een breedte van 5 pixels, dan zal dit

in de responsie van het filter leiden tot een kleinere amplitude van de

hoofdlob van de DOG-puls. Door detektie-kriterium 1 aan te passen, dat wil

zeggen de geëiste te bereiken V te verkleinen, is het toch mogelijk om
DOG

deze smallere puls met behulp van de detektie-hardware te detekteren.

Wanneer men in plaats van een smallere, juist een bredere puls aan het

DOG-filter aanbiedt, zal volgens paragraaf 3.6 de DOG-puls niet alleen

inzakken, de bereikte amplitude van de hoofdlob zal afnemen terwijl de tijd

tussen de nuldoorgangen zal toenemen. Toch zal ook deze puls gedetekteerd

kunnen worden mits zowel kriterium 1 als 2 kunnen worden aangepast

(kleinere V , grotere W ). In figuur 5.2 is één en ander ter
DOG nuld

verduidelijking in een drietal plaatjes nader aangegeven.
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a)

W
puls

~'---------

b)

W
pu Is

c)

W
pu Is

W ~W
nuld p

W ~ W
nuld p

W > W
nuld p

Figuur 5.2: Samenvatting van de responsies van het DOG-filter op

3 pulsbreedten (W ), W = i~gestelde detektie-breedte:
puls p

a) W < W ;
puls p

b) W W ;
puls p

c) W < W :!S W
p puls dog

Het feit dat het instelbare DOG-filter drie detektie-breedten heeft, hoeft

dus niet te betekenen dat slechts drie pulsbreedten kunnen worden

gedetekteerd. Met behulp van een detektie-schakeling die de mogelijkheid in

zich heeft om de twee detektie-kriteria (amplitude van de hoofdlob van de

DOG-puls en de tijd tussen de nuldoorgangen) variabel toe te passen, kan

namelijk een breed skala aan pulsbreedten worden gedetekteerd.

In het geval van het naadzoek- en naadvolgsysteem is de instelbare

detektie-hardware nuttig om in te kunnen spelen op de variërende

omstandigheden waaronder een opname wordt gemaakt van de naad en de

lichtstrepen. Men is flexibeler in de geprojekteerde breedte van de

lichtstreep. Ook kan men met instelbare detektie-hardware beter inspelen op

veranderingen in de verlichtingssterkte van de projektor. Neemt de

verlichtingssterkte af dan zal dat in eerste instantie leiden tot een

afname van de amplitude van het luminantie-signaal op de plaatsen van de

lichtstreep. Dat wil zeggen dat de amplitude van de aan het DOG-filter

aangeboden pulsen kleiner zal zijn. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot

een afname van de amplitude van de hoofdlob van de DOG-puls. Wanneer

kriterium 1 van de detektie-hardware echter kan worden aangepast (verlaging

51



van geëiste V ), dan is het toch mogelijk om de lichtstreep te
DOG

detekteren. Natuurlijk kan men in een dergelijk geval ook de diafragmering

van de camera aanpassen.

In principe moet het ten gevolge van de instelbaarheid van zowel DOG-filter

als detektie-hardware ook mogelijk zijn om (opzettelijk) gedefocusseerde

lichtstrepen, die ten gevolge van de onscherpte breder in het camera-beeld

zullen verschijnen, te detekteren.

5.2 Algemene beschrijving

De detektie-hardware is gedeeltelijk in analoge, gedeeltelijk in digitale

hardware uitgevoerd. In figuur 5.3 is nogmaals de plaats van de

detektie-hardware in het visiongedeelte van het naadzoek- en naadvolgsysteem

aangegeven.

Luminantie

sync
scheider

detektie
hardware

patroonherkenning
& dataselektie

video-in DOG-puls interrupts coordinaten

Figuur 5.3: Plaats van de detektie-hardware in het visiongedeelte.

Het door de CCD-camera geleverde analoge video-signaal wordt door de

sync-scheider ontdaan van de horizontale synchronisatie-pulsen. Hierna

wordt de resterende helderheidsinformatie (het luminantie-signaal)

toegevoerd aan het DOG-filter. De responsie van het DOG-filter op het

inkomende luminantie-signaal wordt daarop doorgevoerd aan de

detektie-hardware. Wanneer de DOG-puls aan de twee in paragraaf 5.1

vermelde detektie-kriteria voldoet, genereert de detektie-hardware een

interrupt, welke wordt ingevangen door het patroonherkennings- en

dataselektie-blok. In hoofdstuk 2 is reeds aangegeven dat op elke door de

detektie-hardware gegenereerde interrupt twee tellerstanden worden

uitgelezen die de coördinaten voorstellen van de exciterende puls in het
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video-beeld en die een DOG-puls veroorzaakte welke aan de twee eerder

genoemde kriteria voldeed. Eén uitgelezen waarde van de x-teller

representeert de plaats van de puls in een beeldlijn, terwijl de waarde van

de y-teller het rangnummer van de beeldlijn voorstelt. Per beeld worden de

door het patroonherkennings-blok ingelezen tellerstanden gebruikt voor de

bepaling van de coördinaten van de naad in het beeld. De uiteindelijke

naad-coördinaten vormen de output van het dataselektie-blok.

In bijlage 9 is het blokschema van de instelbare detektie-hardware

opgenomen. Bijlage 10 bevat de schema's van de deelschakelingen waaruit de

detektie-hardware bestaat. Deze deelschakelingen worden stuk voor stuk in

de paragrafen 5.3 tot en met 5.8 besproken. In appendix A is de

komponentenlijst van de detektie-hardware op~enomen, terwijl bijlage 11 het

globale timing-diagram van de gehele detektie-schakeling bevat.

De twee detektie-kriteria uit paragraaf 5.1 zijn op een eenvoudige manier

in hardware verwezenlijkt. Met behulp van een nuldoorgangs-detektor is

kriterium 2 gerealiseerd. Zodra de responsie van het DOG-filter een bepaald

spanningsnivo overschrijdt, wordt de uitgang van de nuldoorgangs-detektor

hoog. Het door de nuldoorgangs-detektor gegenereerde signaal wordt met

behulp van de pixelklok gesynchroniseerd. Deze pixelklok heeft een

frekwentie van 11,25 MHz en is uiteraard gerelateerd aan de horizontale

resolutie van de gebruikte CCD-camera, die trouwens ook door de pixelklok

wordt gesynchroniseerd. Bijlage 9 laat zien dat de pixelklok van buiten

wordt betrokken, hij wordt dus niet opgewekt op de kaart waarop de

detektie-hardware is aangebracht. Om storingen ten gevolge van de

hoogfrekwente pixelklok zoveel mogelijk te onderdrukken, wordt deze door

het gehele systeem gedistribueerd via twisted-pairs (ECL). De detektie

hardware werkt volledig met TTL-compatible signalen. Vandaar dat de

binnenkomende pixelklok door een ECL-TTL-omzetter wordt omgezet. Het

gesynchroniseerde signaal van de nuldoorgangs-detektor start een

tijdvenster (window) • Dit venster, dat in breedte instelbaar is, is

gerealiseerd met behulp van een down-counter en een monostabiele

multivibrator en test in feite of de DOG-puls wellicht aan het tweede

detektie-kriterium voldoet. De instelbaarheid is bewerkstelligd door de

down-counter met een willekeurig byte te kunnen laden. Zodra de

down-counter met een byte geladen is, wordt bij elke periode van de
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pixelklok de inhoud van deze counter met 1 verlaagd. Wanneer deze de waarde

nul bereikt, wordt de monostabiele multivibrator getriggerd. Tijdens dit

tweede window wordt gekeken of nogmaals een (gesynchroniseerde) nuldoorgang

optreedt. Is dit het geval en is in de periode vanaf het starten van de

down-counter tot aan het detekteren van de tweede nuldoorgang een bepaald

spanningsnivo (eerste detektie-kriterium) overschreden, dan wordt een

interrupt gegenereerd. Het overschrijden van een bepaald spanningsnivo

wordt "gecheckt" met behulp van een nivo-detektor, waarvan de detektie

drempels instelbaar zijn, zodat een onderscheid kan worden aangebracht in

amplitude-nivo's.

5.3 De nuldoorgangs-detektor

De nuldoorgangs-detektor is gebaseerd op twee comparatoren. In figuur 5.4

is een konfiguratie weergegeven die geschikt is voor de detektie van zowel

positieve als negatieve nuldoorgangen. De detektie-nivo's kunnen worden

ingesteld door middel van de potmeters P en P .. Afhankelijk van het bit
1 2

/pos-neg wordt gedetekteerd op positieve DOG-pulsen, pulsen met een

hoofdlob boven de nul, of op negatieve DOG-pulsen, DOG-pulsen die een

hoofdlob hebben die onder de nul ligt. Met behulp van een jumper kan men op

de kaart waarop de detektie-hardware is gerealiseerd instellen waarop

gedetekteerd dient te worden. De weerstanden R en R zijn pull-up
2 3

weerstanden en zorgen ervoor dat de uitgangssignalen van de comparatoren

TTL-compatible zijn.

In figuur 5.5 is het timing-diagram van de nuldoorgangs-detektor

weergegeven. De detektie-drempel is voor comparator U4A ingesteld op 50 mV

en voor U4B op -50 mV. Zowel figuur 5.4 als figuur 5.5 bevinden zich op de

volgende pagina.
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+5V +SV
Co2

Figuur 5.4: Schema van de nuldoorgangs-detektor.

a) b)

NULDP 0__--+--+-'1nc....;---; ---In n'--- _
i i i i i

NULDN 0 __---In r1 H _

DOG-puls --_-=-.:-..:.F--~H_~""""'"_-----_~--:\"--_'+:-..;..30--------

NULD o .......InL..-- n _

Figuur 5.5: Timing-diagram nuldoorgangs-detektor:

a) met bit /pos-neg c 0;

b) met bit /pos-neg 1.
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5.4 De nivo-detektor

Zoals reeds vermeld, dient de nivo-detektor om te kijken of de DOG-puls

mogelijkerwijs voldoet aan kriterium 1. De gerealiseerde nivo-detektor is

wederom geschikt voor positieve en negatieve DOG-pulsen. Bovendien is de

detektie-drempel instelbaar. In figuur 5.6 is het schema van de

nivo-detektor weergegeven. Het ontwerp bestaat uit twee 'in elkaar

geschoven' schmitt-triggers: één inverterende schmitt-trigger voor

positieve DOG-pulsen en één niet-inverterende schmitt-trigger voor

negatieve DOG-pulsen. De open-collector uitgangen van de schmitt-triggers

zijn met elkaar verbonden en de pull-up weerstand R zorgt ervoor dat NIV
3

een TTL-compatible signaal is.

Figuur 5.6: Schema van de nivo-detektor.

In figuur 5.7 is de overdrachts-karakteristiek van de gekombineerde

schmitt-trigger weergegeven. Voor de inverterende schmitt-trigger geldt:

Vil - V
WL

R
6

R
6

(42)

V
i2

R·V + 5·R
6 WL 5

R + R
5 6
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waarbij V de ingangsspanning is waarop de uitgang van de inverterende
il

schmitt-trigger van laag naar hoog gaat en V de ingangsspanning is waarop
12

de uitgang juist van hoog naar laag gaat. V staat voor: spanningsnivo
WL

White-level. Met V kunnen de hysterese-grenzen van de inverterende
WL

schmitt-trigger worden ingesteld.

Voor de niet-inverterende schmitt-trigger geldt:

V
il

VBL • ( R7 + Re) - 5·R7

Re

(44)

V
i2

V
BL

(45 )

Vil en V
12

zijn de ingangsspanningen waarbij de uitgang van de

niet-inverterende schmitt-trigger omschakelt. V staat voor: spanningsnivo
BL

Black-level. Uit (44) en (45) blijk dat met V de hysterese-grenzen van de
BL

niet-inverterende schmitt-trigger kunnen worden ingesteld.

11
V

NIV

+SV ( ! )

f 1 I 1 !0 ) (

V V O! V V
il 12 il 12 V

DOG-puls

Figuur 5.7: Overdrachts-funktie gekombineerde schmitt-trigger.

Ten behoeve van de dimensionering van de nivo-detektor is uitgegaan van het

volgende:

V - V
12 il

V - V Sl 0,1 V.
12 il
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uit (42) tot en met (46) volgt:

5·R
S

R +s

5·R
7

R
8

0,1

0,1

(47)

(48)

uit de vergelijkingen (47) en (48) volgt nu voor de weerstanden Rs ' R6, R7
en R :

8

R
6

R
8

49 ·Rs

50 ·R
7

(49)

(50 )

uit de vergelijkingen (42) tot en met (45) is gebleken dat de

schakelspanningen, de spanningsnivo's waarbij de schmitt-triggers

omschakelen, kunnen worden ingesteld met White-level en Black-level (zie

figuur 5.6). Met de inverterende schmitt-trigger kan gekeken worden of het

nivo van positieve DOG-pulsen een bepaald spanningsnivo te boven gaat. V
WL

is in dit geval positief. Met de niet-inverterende schmitt-trigger kan

gekeken worden of het nivo van negatieve DOG-pulsen een bepaald negatief

spanningsnivo overschreidt. V dient daarom altijd kleiner dan 0 V te
BL

zijn. De uiteindelijke instelbare spanningsnivo's bedragen:

-2,55 V s VsO V en 0 V s V s 2,55 V. Samen met de vergelijkingen (42)
BL WL

tot en met (45) en (49) en (50) kunnen nu de grenzen van de

schakelspanningen V
il'

V
12'

V en V worden bepaald:
11 12

-2,7 V s V s -0,1 V;
11

-2,6 V s V
12

S 0,0 V;

0,0 V s V s 2,5 V;
11

0,1 V s V s 2,6 V.
12
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In figuur 5.8 is als voorbeeld aangegeven hoe de schmitt-trigger-kombinatie

reageert op een positieve en een negatieve DOG-puls.

v
12

v
11

o
v

12

v
11

NIV
o

a)

I I
I I
I I

-------Ur-----------

b)

Figuur 5.8: NIV bij positieve (a) en negatieve (b) DOG-puls

Indien de nivo-detektor een bepaald spanningsnivo gedetekteerd heeft, zal

deze op de volgende dalende of stijgende flank van de DOG-puls weer

terugschakelen (zie figuur 5.8). Dat er een nivo is gedetekteerd moet

echter worden onthouden om tijdens het window deze informatie nog ter

beschikking te hebben. Voor dit doel wordt een als Set-Reset-flipflop

(SR-flipflop) geschakelde D-flipflop gebruikt (zie figuur 5.6). Het

laagaktieve reset-signaal (/RESET) wordt gebruikt om de D-flipflop te

resetten. Op dit reset-signaal wordt in paragraaf 5.8 nader ingegaan.

In figuur 5.9 is het timing-diagram van de nivo-detektor opgenomen.

NIV

NNIV

ONENIV

o-U
o~'-----------

o~

/RESET o u
Figuur 5.9: Timing-diagram nivo-detektor.
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S.S De synchronisatie-schakeling

Het signaal uit de nuldoorgangs-detektor (NULD) wordt gesynchroniseerd door

de schakeling uit figuur 5.10. [ 11 ] Uit het gesynchroniseerde signaal

(SYNNULD) wordt tevens een puls afgeleid die er voor dient om de

window-generator te starten (/LOAD). psclk staat voor pixelklok, deze

bedraagt 11,25 MHz.

sc .... !t

+SV

4051'.

o P 0
R

eLK

Eö

74ALS74 1

+ V

+SV

~ 058

Figuur 5.10: Schema synchronisatie-schakeling.

In figuur 5.11 is het timing-diagram van de synchronisatie schakeling

opgenomen.

Figuur 5.11: Timing-diagram synchronisatie-schakeling.
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5.6 De window-generator

De window-generator dient om DOG-pulsen, waarvan de tijd tussen de

nuldoorgangen aan een bepaald (tijd)kriterium voldoet, te selekteren. In

figuur 5.12 is het schema van de window-generator opgenomen.

+SV

09

PO
Pl
P2
PJ
P4
PSP' co/zo ~r-r:,.ft'I"I':~-~
P1

J--'.......r+t CLI(
SPE
APE
Cl/CE
JUT

+ V

Figuur 5.12: Schema van de window-generator.

De load-strobe (/LOAD), afkomstig van de synchronisatie-schakeling en in

principe gerelateerd aan de eerste nuldoorgang van de DOG-puls, zorgt

ervoor dat de down-counter (U9) met het 8 bits woord window1_width wordt

geladen. Het 8 bits woord kan van buitenaf worden beinvloed zodat

verschillende vensterbreedten met behulp van de down-counter kunnen worden

opgewekt. Wanneer window1_width is ingeklokt wordt de uitgang van de

down-counter (WINDOW1) hoog en telt de down-counter op elke stijgende flank

van de pixelklok (psclk) af. Als de counter de waarde nul heeft bereikt

wordt WINDOW1 laag, hierdoor laat de AND-poort de klokpulsen niet meer door

en stopt de counter met aftellen. Op dat moment wordt een monostabiele

multivibrator getriggerd en wordt WINDOW2 hoog. De pulsduur van WINDOW2

wordt bepaald door P3' R
10

en Cl en bedraagt volgens het databoek:

t OIO 6 + 0,05'C + 0,45'R 'C + 1l,6'R
W ext ext ext ext

met C in pF, R in kC en t in nsec.
ext ext W

(51)

Bij de dimensionering van de window-generator is voor Cl 120 pF, voor R
10

4,7 kC en voor P een potmeter van 5 kC genomen. Wanneer men in
3
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vergelijking (51) voor R R + P invult en voor C Cl dan bedraagt de
ext 10 3 ext

pulsduur van WINDOW2 minimaal 320 nsec. (~3,5 pixels) en maximaal ongeveer

650 nsec. (~7 pixels). De pulsbreedte van WINDOW2 kan met behulp van de

potmeter worden ingesteld. In figuur 5.13 is het timing-diagram van de

window-generator opgenomen.

psclk

/LOAD
01J

CLK
0

WINDOW1
0

WINDOW2
0

Lr

Figuur 5.13:

5.7

Timing-diagram window-generator.

De interrupt-generator

In figuur 5.14 is het schema van de interrupt-generator opgenomen. Er wordt

een interrupt gegenereerd als tijdens WINDOW1 een bepaald spanningsnivo is

gedetekteerd (ONENIV K hoog, 1) èn de dalende flank van het

gesynchroniseerde uitgangssignaal van de nuldoorgangs-detektor (SYNNULD)

valt tijdens het door WINDOW1 geïnitieerde venster WINDOW2.

De gegenereerde interrupt-pulsen hebben een vaste pulsduur en worden

opgewekt met behulp van een monostabiele multivibrator. De pulsduur wordt

bepaald door de extern aangesloten komponenten C
2

(12 pF~, R
11

(3,3 kC) en

P (2 kC). Volgens (51) kunnen nu interrupts worden gegenereerd met een
4

pulsduur van ongeveer 40 tot 100 nsec. (0,5 - 1 pixel). De NAND-poorten

U12C en U12D dienen ter buffering van de door de monostabiele multivibrator

gegenereerde interrupts. Met /RESET wordt de D-flipflop (U8B) gereset zodat

deze weer in de uitgangspositie komt te staan.
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+sv

CIB

Figuur 5.14: Schema van de interrupt-generator.

In figuur 5.15 staat het timing-diagram van de interrupt-generator. In

principe wordt de inverse van de dalende flank van SYNNULD gebruikt om het

venster WINDOW2 te bemonsteren. Is WINDOW2 hoog en is ONENIV hoog, dan

wordt DATA hoog. DATA triggert daarop de monostabiele multivibrator.

Timing-diagram van de interrupt-generator.

___________n _
U

WINDOw2

SYNNULD
0

ONENIV
0

DATA
0

INT
0

/RESET
0

Figuur 5.15:
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5.8 De reset-generator

De reset-generator dient om de detektie-hardware op gezette tijden te

resetten. Wanneer IRESET laag is worden de in de hardware opgenomen

D-flipflops gereset zodat de detektie-hardware weer in de uitgangspositie

geraakt. In figuur 5.16 is het schema van de reset-schakeling opgenomen.

1'12

Figuur 5.16: Schema van de reset-generator.

Er wordt gereset aan het begin van elke beeldlijn, tijdens de horizontale

synchronisatie-puls (H-SYNC). Tevens vindt voor het starten van WINDOWl een

reset plaats, tenminste wanneer ONENIV onverhoopt nog hoog is. Deze tweede

reset-puls wordt afgeleid van de ILOAD-strobe en dient ervoor om te

voorkomen dat ten onrechte een interrupt wordt gegenereerd. Het is

bijvoorbeeld mogelijk dat op een gegeven moment alleen voldaan is aan het

tweede detektie-kriterium (tijd tussen de nuldoorgangen) . Toch kan er een

interrupt gegenereerd worden wanneer ONENIV uit de voorafgaande

detektie-periode nog hoog is. om dit te voorkomen vindt dus een reset

plaats voor het starten van het tijdvenster WINDOW1. Er wordt bovendien

gereset na iedere gegenereerde interrupt. Het reset-sign~al is laagaktief

en voldoet aan de volgende booleaanse vergelijking:

RESET - H-SYNC . (LOAD + ONENIV) • INT

NMR . /LOAD . ONENIV . lINT

64

met NMR H-SYNC (52)



De horizontale synchronisatie-pulsen worden extern opgewekt en middels een

opto-coupler binnen de detektie-hardware gehaald. Deze opto-coupler is

zodanig toegepast dat H-SYNC automatisch geïnverteerd wordt. In figuur 5.17

is het timing-diagram van de reset-generator opgenomen.

u/LOAD

ONENIV

/INT

/RESET

o

o

o

u
____nL..-- _

u

L
Lr
LI

Figuur 5.17: Timing-diagram reset-generator.
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Hoofdstuk 6

6.1

HE'!' IN'1'ERFACE-SYS'!'EEM NAAR EEN PERSONAL COMPO'l'ER

:Inleiding

om het DOG-filter en de detektie-hardware met behulp van een personal

computer (PC) te kunnen instellen, wordt gebruik gemaakt van een aangekocht

interface-systeem. Dit systeem is gebaseerd op een seriële poort. De

kaarten, waaruit dit interface-systeem bestaat, maken deel uit van een

groot aantal kaarten die gebruikt kunnen worden voor de (beperkte)

automatisering van een breed skala van meet- en stuurfunkties.

Het uiteindelijke interface-systeem is opgebçuwd rond een moederbord en een

bijbehorend uitbreidingsbord. Het moederbord vormt in feite de verbinding

tussen PC en uitbreidingsbord. Het uitbreidingsbord, dat feitelijk min of

meer overeenkomt met een backplane, heeft een viertal connectoren waarin de

specifieke kaarten, die de diverse funkties bewerkstelligen, gestoken

kunnen worden.

In dit hoofdstuk worden de afzonderlijke kaarten, waaruit het

interface-systeem bestaat, nader toegelicht. Tevens zal worden stilgestaan

bij de koppeling van het systeem met een PC en de bediening/programmering

van het geheel.

6.2 Het interface~ederbord

Zoals al in de voorafgaande paragraaf is opgemerkt, vormt het moederbord de

verbinding tussen een seriële poort van een PC en het uitbreidingsbord.

Het hart van het interface-moederbord wordt gevormd door een 8 bit

microprocessor welke beschikt over een gemultiplexte 16 bit adres- en 8 bit

databus. In een EPROM is de programmacode voor deze microprocessor

opgeslagen. In deze bouwsteen bevinden zich in feite de commando's die de

gebruiker van het interface-systeem tot zijn beschikking heeft. Een CMOS

RAM vormt het werkgeheugen van het systeem. In dit RAM kan ook door de

gebruiker gegenereerde programma-code voor langere tijd bewaard worden
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omdat dit geheugen, na het uitschakelen van de systeem-voedingsspanning,

gevoed wordt door een oplaadbare batterij.

De microprocessor op het moederbord zet in feite de over de seriële lijn

gezonden commando's om in een parallel data-formaat, die een struktuur

heeft welke men terugvindt in de connectoren van het uitbreidingsbord. Op

deze struktuur wordt nader ingegaan bij de behandeling van het

uitbreidingsbord in paragraaf 6.3.

In bijlage 12 is het schema van het interface-moederbord opgenomen. [ 12

De komponentenlijst van het moederbord is ondergebracht in appendix A.

Vooraleer van de interface gebruik kan worden gemaakt, dient natuurlijk een

verbinding tot stand te worden gebracht met een computer (of terminal). Als

gebruiker heeft men de keuze uit een zestal verbindings-konfiguraties. Voor

de instelling van het DOG-filter en de detektie-hardware wordt gebruik

gemaakt van een IBM-compatible PC, die voorzien is van een RS-232-poort. In

figuur 6.1 is weergegeven hoe deze seriële poort met de poort van het

interface-moederbord kan worden aangesloten. De in deze figuur weergegeven

konfiguratie is een RS-232-koppeling zonder handshake.

TERMINFlL
OR

COMPUTER
GND r=;------:l:-iGND
hD 3 ~T.D
R.D 4 4 R.D
RC~SS 5 5 RTS

6 6 CTS
D5R 20 8 DSR
DTR CD

20 DTR
51GN.GND 7 7 5IGN.GND

K2612

Figuur 6.1: Verbinding tussen moederbord (K2612) en terminal of computer

(RS-232 zonder handshake). [ 12 J

De parameters van de seriële verbinding moeten op het moederbord worden

ingesteld met dip-switches (SW1). In tabel 6.1 zijn de mogelijke 'settings'

weergegeven. Bij het veranderen van de instelling dient telkens eerst de

voedingsspanning te worden uitgeschakeld.
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Tabel 6.1: Mogelijke communicatie-parameters voor de seriële poort

van het interface-moederbord (instelbaar door middel van

dip-switches op het moederbord) .

1 2 BAUDRATE 3 4 PARITY

ON ON 300 ON ON EVEN

OFF ON 600 ON OFF ODD

ON OFF 1200 OFF ON MARK

OFF OFF 2400 OFF OFF SPACE

5 DATABITS 6 ECHO 7 TTY/TERM- --~---_._-_...._.
ON 7 ON No ON Teletype

OFF i 8 OFF Yes OFF ! Terminal

Men moet de baudrate zo hoog mogelijk kiezen. Dit verkleint namelijk de

kans dat het transmissiebuffer van het systeem volloopt. Een overflow

treedt op in de gevallen dat het interface-systeem meer meldingen zendt dan

het kwijt kan.

Naast zaken als baudrate, pariteit en aantal databits kan gekozen worden

voor echo aan of uit en voor terminal- of tty-mode. Bij "echo aan"

retourneert het systeem alle ontvangen karakters zoals het ze ontvangen

heeft (kleine letters worden hierbij vervangen door hoofdletters, en een

rij spaties wordt als één spatie teruggestuurd). Met "echo aan" geeft het

moederbord ook steeds een indikatie met betrekking tot het commando dat dit

ontvangt. Aangegeven wordt of het commando goed danwel verkeerd begrepen

is, etc. De echo-mode is eigenlijk alleen van belang wanneer het systeem

'manueel' wordt bediend, bijvoorbeeld met behulp van een'terminal-emulator

op een PC. Wanneer het interface-systeem volledig door een programma wordt

bestuurd, zijn echo's hinderlijk en kunnen zij beter worden uitgeschakeld.

Het verschil tussen terminal- en tty-mode zit in de echo bij het editen van

commando's. Wanneer bijvoorbeeld een karakter gewist moet worden stuurt het

systeem achtereenvolgens 'backspace, space, backspace' om het van het
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scherm te wissen. Een teletype kan geen tekens op papier uitwissen. In

tty-mode wordt het 'gewiste' karakter nogmaals naar de teletype gezonden.

In het geval dat een personal computer voor de aansturing van het systeem

wordt gebruikt, kiest men uiteraard voor de terminal-mode.

Voor de communicatie tussen een personal computer en het interface-systeem

moet men baudrate, pariteit, aantal databits, etc. kiezen in

overeenstemming met de mogelijkheden van de seriële verbinding. Zender en

ontvanger dienen daarbij uiteraard altijd op elkaar te zijn afgestemd.

6.3 Het uitbreidingsbord

Het uitbreidingsbord (extension board) is voorzien van vier 31 pens

connectoren, waarin de systeemkaarten met de uiteenlopende funkties

gestoken kunnen worden. Tevens bevat deze kaart een aantal komponenten

(dubbelzijdige gelijkrichter en spanningsregelaars) die zorgdragen voor de

voedingsspanningen van het interface-systeem: 5V DC gestabiliseerd en 9V DC

ongestabiliseerd. Op de AC-ingang van de kaart worden de secundaire klemmen

van een transformator aangesloten. Volgens de specifikaties is gebruik

gemaakt van een 9V/1A-trafo (eventueel kan ook gebruik worden gemaakt van

een 12V-gelijkspanningsvoeding). Men dient er op te letten dat het totale

verbruik van de voeding op het uitbreidingsbord de lA niet overschrijdt.

Dit totaal kan men berekenen door de stroomopname van het moederbord (het

moederbord wordt volledig via het uitbreidingsbord gevoed), die 350 mA

bedraagt, op te tellen bij de opname van de gemonteerde systeemkaarten.

In figuur 6.2 is weergegeven welke koppelingen tot stand moeten worden

gebracht tussen het interface-moederbord (K2612) en het uitbreidingsbord

(K263l). De logische koppeling (adres-, databits, controlesignalen) wordt

bewerkstelligd door middel van het aanbrengen van een 24.aderige flatcable

tussen connector J9 van het moederbord en Jl van het uitbreidingsbord.

69



0 Ua0 K26l2 0
O~K263l ~

+9V

INTELLIGENT
IJ9[ IJll ~21MOTHERBOARD

b 0 D q
0

Figuur 6.2: Koppeling tussen interface-moederbord en

uitbreidingsbord. [12]

In bijlage 13 is een schema opgenomen van de.stroomvoorziening op het

uitbreidingsbord. Tevens zijn in deze bijlage de pendefinities van de

connectoren op het moederbord en het uitbreidingsbord weergegeven.

In de op het uitbreidingsbord aanwezige connectoren J3 tlm J6 kunnen de

systeemkaarten worden gestoken. Wanneer men de pendefinities van de

connectoren goed beschouwd, ziet men duidelijk de parallelle struktuur.

Naast de 8 databits, 8 adresbits en een aantal controlesignalen (WR, RO,

etc.) worden ook de voedingsspanningen via de connectoren gedistribueerd.

De ongestabiliseerde 9V-voeding voor het moederbord wordt, zoals al is

aangegeven in figuur 6.2, via een externe verbinding verzorgd (dus niet via

de flatcable). Men moet er zorg voor dragen dat ten gevolge van een te

zware belasting van de transformator, deze 9v-voeding nooit verder daalt

dan 8,5 v, omdat anders het op het moederbord aanwezige seriële driver- en

receiver-IC niet goed meer funktioneren.

Een 8 bit adres (AO tlm A7) kan de indruk wekken dat met het

interface-systeem 256 kaarten kunnen worden aangestuurd. In de praktijk is

dit aantal kleiner omdat de 3 hogere orde adresbits (A5, ,A6 en A7) kontinu

hoog zijn. In principe resteren dus nog 5 adresbits. Eén van deze

resterende bits, bit A4, wordt door het systeem echter gebruikt om een

onderscheid aan te geven tussen "normale" systeemkaarten (open-collector

output-kaart bijvoorbeeld, A4 - 0) en "speciale" kaarten (externe real-time

klok-kaart, etc., A4 - 1). Het interface-systeem blijkt dus geschikt te

zijn voor de aansturing van maximaal 16 "normale" systeemkaarten. Wanneer
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men 16 systeemkaarten wenst te gebruiken, dient men wel te beschikken over

in totaal 4 uitbreidingsborden.

Op elke systeemkaart moet door middel van draadbruggen of dip-switches een

zogenaamd kaartnummer worden ingesteld. Dit (unieke> kaartnummer is in

feite te beschouwen als het adres van de kaart. Wanneer men via het

interface-moederbord een systeemkaart aanspreekt, dient het kaartnummer

deel uit te maken van het commando.

In paragraaf 6.5 zal nader worden ingegaan op de programmering van de in

het systeem gebruikte open-collector output-kaarten en de instelbare

venster- en spanningsnivo-kaart.

6.4

6.4.1

De systeemkaarten

De open-collector output-kaart

Ten behoeve van de aansturing van de relais van het instelbare DOG-filter

worden drie open-collector output-kaarten gebruikt. Elke output-kaart

beschikt over 8 open-collector uitgangen, die in principe onafhankelijk van

elkaar kunnen worden aangestuurd. De maximale collectorspanning per uitgang

bedraagt 25 V, de maximale collectorstroom 50 mA.

Eén output-kaart onttrekt ongeveer 70 mA aan de 5V-systeemvoeding. Tezamen

vragen de drie output-kaarten dus ongeveer 210 mA. Samen met de 350 mA van

het interface-moederbord, resteert nog ongeveer 440 mA voor de instelbare

venster- en spanningsnivo-kaart. In bijlage 14 is het schema van de

open-collector output-kaart opgenomen. De komponentenlijst staat in

appendix A.

Bijlage 14 laat zien waarop de adres-decodering van het interface-systeem

is gebas~erd. De open-collector EXOR-poorten op de adreslijnen fungeren als

inverterende/niet-inverterende buffers. Is de draadbrug aangebracht dan

inverteert de poort niet en een 1 op de ingang zal de uitgangstransistor

van de poort doen sperren. Wanneer echter geen draadbrug is aangebracht,
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zal een 0 op de betreffende adreslijn moeten staan om de uitgangstransistor

te doen sperren. Als nu de signalen IORQ en WR beide laag zijn en het

juiste adres op de adreslijnen aanwezig is, wordt de klokingang van de 8

bit D-flipflop hoog. De data die op dat moment op de databus staat wordt

dan ingeklokt en verschijnt op de bases van de transistoren Tl tlm T8, die

dan sperren of in geleiding gaan (afhankelijk van de aangeboden data) .

De 32 maakrelais van de twee instelbare gaussische filters worden

paarsgewijs aangestuurd. Voor deze aansturing worden twee open-collector

output-kaarten gebruikt. De 3 wisselrelais van de instelbare

vertragingskaart worden onafhankelijk van elkaar aangestuurd. Hier worden

de drie minst significante uitgangen van de derde output-kaart voor

gebruikt.

In figuur 6.3 is aangegeven op welke manier men de relaisspoelen van twee

maakrelais paarsgewijs, door middel van één open-collector uitgang, kan

aansturen.

1 1
+5V

Vc

Vb

~ -

Figuur 6.3: paarsgewijze aansturing van twee relaisspoelen.

Wanneer de spanning op de basis van de transistor hoog is, gaat deze in

geleiding en zal er een stroom door de relaisspoelen vloeien. Ten gevolge

daarvan zullen de relaiskontakten zich sluiten. In de ideale situatie zal

de collectorspanning dan ongeveer 0 V zijn, dat wil zeggen dat de

collector-emitterspanning dan vrijwel 0 V zal zijn. Er loopt dan een

collectorstroom die bepaald wordt door de weerstand van de relaisspoelen en

de gebruikte spoelspanning. De collectorstroom is bij gesloten relais en
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een spoelspanning van 5 V ongeveer gelijk aan:

5

0,5'R
5

R is hierbij de spoelweerstand en deze bedraagt voor de spoel van het
s

gebruikte type maakrelais 500 C (± 10%). De collectorstroom zal dus nooit

groter zijn dan:

5

0,5'0,9'500
22,2 mA.

Voor de spoelen van de wisselrelais geldt ee~ identiek verhaal. Deze worden

echter afzonderlijk aangestuurd. De spoelweerstand van het gebruikte type

wisselrelais bedraagt 200 C (± 10%). De maximale collectorstroom zal in het

geval dat de spoelspanning 5 V bedraagt niet groter zijn dan 28 mA. Bij de

aansturing van zowel de maak- als wisselrelais wordt dus geen geweld gedaan

aan de in de eerste alinea van deze paragraaf gestelde maximale

collectorspanning en collectorstroom.

De drie output-kaarten hebben in het systeem een rangnummer om ze van

elkaar te kunnen onderscheiden. Output-kaart 0 wordt gebruikt voor de

aansturing van de maakrelais van het gaussische filter met u ~ 1,

output-kaart 1 voor de aansturing van de maakrelais van het gaussische

filter met u 1,6. De drie minst significante uitgangen van output-kaart 2

worden gebruikt voor de aansturing van de wisselrelais van de instelbare

vertragingskaart.

6.4.2 De instelbare venster- en epanningsnivo-kaart

De instelbare venster- en spanningsnivo-kaart dient om de detektie-kriteria

van de detektie-hardware (breedte van het window en referentie

spanningsnivo van de nivo-detektor) te kunnen aanpassen. De kaart kan met

behulp van de personal computer of met de hand, door middel van

BCD-schakelaars, worden ingesteld. In bijlage 15 is het schema van de kaart

opgenomen en in appendix A staat de komponentenlijst.
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De instelbare venster- en spanningsnivo-kaart is voorzien van een 31

pens steker die in het interface-uitbreidingsbord kan worden gestoken. De

adres-decodering op de kaart lijkt op die van de open-collector

output-kaarten. Middels dip-switches (SW1) stelt men gelijktijdig twee

kaartnumrners in: één voor de venster-latch (window-breedte, WINDOW1) en één

voor het referentie-spanningsnivo. De kaart is volledig met behulp van een

PC instelbaar. De maximaal instelbare venster-breedte bedraagt 255. De

kaart levert twee referentie-spanningen ten behoeve van de instelbare

nivo-detektor. Eén van 0 tot 2,55 V (LW, V ) en gelijktijdig eenzelfde
WL

spanning maar dan met tegengesteld teken (LB, V ).
BL

Wanneer men de kaart met de hand wenst in te .stellen, dient schakelaar SW2

in de juiste uitgangspositie te worden gebracht. Hand-instelling gebeurt

door middel van een aantal BCD-schakelaars.

Ten behoeve van de handmatige venster-breedte-instelling zijn drie

BCD-schakelaars aanwezig. De BCD-code wordt door tussenkomst van een PROM

omgezet in een binaire code en wordt op de kaart opgeslagen in een 8 bits

latch (U12). Het instelbare venster is aan de uitgang van de kaart

beschikbaar als een 8 bit waarde (BO tlm B7). De door de BCD-schakelaars

aangegeven waarde komt overeen met de decimale waarde van de inhoud van de

venster-latch.

De instelbare venster- en spanningsnivo-kaart levert zoals gezegd een

tweetal analoge spanningen. Bij de analoge uitgangsspanning representeert

het minst significante bit een spanning van 10 mV. Spannings-waarden van 0

tot en met +1- 2,55 V kunnen met de kaart worden ingesteld. De

handinstelling geschiedt wederom met BCD-schakelaars. Zij geven de

ingestelde spanningswaarde in eenheden van 10 mV.

Voor een uitvoerige beschrijving van de hardware van de instelbare

venster- en spanningsnivo-kaart wordt verwezen naar bijlage 16.
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6.5 Opstarten en gebruik van het interface-systeem

Allereerst dient men door middel van de dip-switches op het moederbord de

parameters van de seriële poort in te stellen. Met in het achterhoofd de in

paragraaf 6.2 besproken zaken en het gegeven dat bij de instelling van het

DOG-filter en de detektie-hardware vooralsnog gebruik wordt gemaakt van een

terminal-emulator, is gekozen voor de volgende instelling:

BAUDRATE

PARITY

DATABITS

ECHO

TTY/TERM

2400

even

7

Yes

Terminal

Vervolgens stelt men op de systeemkaarten de kaartnummers (adressen) door

middel van dip-switches in. Men heeft daarbij de keuze uit 16 adressen (0

tlm F), zie tabel 6.2.

Tabel 6.2: Mogelijke kaartnummers (adressen).

A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO kaartnummer

1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 1 0 0 0 1 0 2
1 1 1 0 0 0 1 1 3

· · · · · · · ·
· · · · · · · . ·
· · · · · · · . ·
1 1 1 0 1 1 1 0 E
1 1 1 0 1 1 1 1 F

De drie open-collector output-kaarten, die de instelling van het DOG-filter

verzorgen, en de instelbare venster- en spanningsnivo-kaart, ten behoeve
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van de detektie-hardware hebben in het uiteindelijke systeem de volgende

kaartnwraners:

output-kaart 0 0;

- output-kaart 1 2;

- output-kaart 2 1;

- spanningsnivo 4;

- venster (window)-latch 5.

Nadat de volgens figuur 6.1 weergegeven koppeling tussen de RS-232-poort

van een personal computer en het interface-moederbord is gelegd moet men de

instellingen van het terminal-emu1ator-programma in overeenstemming brengen

met de instelling van het interface-moederbord. Na het inschakelen van de

voedingsspanning van het systeem verschijnt een reeks meldingen op het

monitorscherm:

POWER UP 00:00.00 MO 01-09-86

>MEMORY USED : 000 FREE : 151

*PROCES STATUS:

>SPHM STOP DPEX DPTX DATX DINT

>

Wanneer de boodschap niet goed doorkomt, is er iets fout met de parameters

van de seriële lijn. De verbinding van PC naar moederbord kan worden getest

door na de prompt '>' STAT in te tikken en daarop een Return te geven. Het

interface-systeem echoot de letters STAT en geeft de proces status:

>STAT

>PROCES STATUS

>SPHM STOP DPEX DPTX DATX DINT

>

Als de power up boodschap goed door kwam en de letters STAT niet, dan is de

baudrate goed en hapert er waarschijnlijk iets aan de pariteit of het

aantal databits. Verschijnen de letters STAT niet op het sche~, maar het

antwoord op het commando wel, dan staat de echo-schakelaar op het

moederbord vermoedelijk verkeerd.
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Het zou te ver voeren om in deze paragraaf uitvoerig in te gaan op alle

mogelijkheden die het interface-systeem de gebruiker biedt. Voor

gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de gebruikers

handleiding [ 14 ].

In het vervolg van deze paragraaf zullen een aantal karakteristieke

eigenschappen van het interface-systeem aan de orde komen. Ook zal worden

ingegaan op de voor de DOG-filter-instelling belangrijkste commando's.

Per systeemkaart wordt in het RAM van het interface-moederbord een tweetal

registers bijgehouden. Eén van de eerste taken die de microprocessor na het

inschakelen van de voedingsspanning uitvoert, is het kopiëren van de inhoud

van de zogenaamde startup-registers naar de systeemkaarten. Initiëel zijn

deze registers gevuld met nullen. Met behulp van bepaalde start-up

commando's is het echter mogelijk om de inhouden hiervan te wijzigen. De

wijzigingen blijven bewaard doordat het RAM, bij het uitschakelen van de

voedingsspanning, door een batterij wordt gevoèd. Door middel van de

volgende instruktie kan zo'n preset gerealiseerd worden:

SDPM [SJ <knr> <ddd> [tijd].

SDPM staat voor 'start data preset mode'. Hetgeen tussen vierkante haken

staat is optioneel. Wanneer een tijd wordt gespecificeerd wordt het

commando in het RAM opgeslagen. De S staat voor 'single use', eenmalig

gebruik. Deze optie bewerkstelligt dat een commando, dat in het geheugen

wordt opgeslagen en dat maar één keer moet worden uitgevoerd, na uitvoering

uit het geheugen wordt verwijderd. <knr> staat voor kaartnummer (0 tlm F)

en <ddd> voor een driecijferige integer (000 tlm 255). SDPM werkt op een

geheel byte. Er zijn ook instrukties die op bit-nivo werkzaam zijn: SBHM en

SBLM. SBHM staat voor 'set bit high mode' en daarmee kan worden

bewerkstelligd dat een uitgangsbit, bij inschakeling van de

voedingsspanning, hoog wordt. SBLM staat voor 'set bit low mode' en deze
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instruktie bewerkstelligt het tegenovergestelde. De syntax van deze

commando's is:

SBHM [SJ <knr> <bnr> [tijd]

SBLM [SJ <knr> <bnr> [tijd].

<bnr> staat hierbij voor bitnummer (0 tlm 7) .

Wanneer men bijvoorbeeld wil bewerkstelligen dat het instelbare DOG-filter,

na het inschakelen van de voedingsspanning, staat ingesteld op de middelste

streepbreedte (pix
2
), dan geeft men eenmalig de volgende commando's:

SDPM 0 127

SDPM 2 127

SDPM 1 002

Of:

SDPM 0 127

SDPM 2 127

SBLM 1 0

SBHM 1 1

SBLM 1 2

Het interface-systeem kent ook een commando dat bewerkstelligt dat het

syteem, na een stroomonderbreking, terug opstart met de waarden die voor de

onderbreking golden.

Naast de startup-registers wordt door het interface-systeem voor elke

systeemkaart een register bijgehouden dat door een aantal commando's kan

worden beschreven en uitgelezen. Het is eigenlijk zo dat alle commando's op

deze registers werken en dus niet rechtstreeks op bijvoorbeeld de uitgangen

van de open-collector output-kaarten. Elke 10 msec worden de inhouden van

dergelijke registers naar de betreffende kaaren gekopiëerd, en kunnen de

uitgangen daarop een nieuwe toestand aannemen.
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Voor het sturen van uitgangen beschikt de gebruiker in principe over twee

typen instrukties: instrukties die op bit-nivo werkzaam zijn en instrukties

werkzaam op byte-nivo. Op bit-nivo kan slechts één enkele uitgang worden

aangesproken terwijl op byte-nivo acht uitgangen gelijktijdig kunnen worden

aangesproken.

Voor het sturen en verifiëren van uitgangen zijn de volgende instrukties

beschikbaar:

SEBl [5] <knr> <bnr> [tijd] ;

CLBl [5] <knr> <bnr> [tijd] ;

OPDA [5] <knr> <ddd> [tijd] ;

CHBl [S] <knr> <bnr> [tijd] ;

CHDA [S] <knr> [tijd] .

Met de 'set bit'-instruktie (SEBI) kan men bit <bnr> van de kaart met het

adres <knr> setten. 'Clear bit' (CLBI) bewerkstelligt juist het

tegenovergestelde: met de CLBl-instrukie kan bit <bnr> van kaart <knr>

gereset ('gecleard') worden. 'Ouput Data' (OPDA) werkt gelijktijdig op 8

bits. Met de OPDA-instruktie kan een byte naar een kaart worden geschreven.

Met behulp van de instrukties 'check bit' (CHBl) en 'Check Data' (CHDA) kan

men achtereenvolgens de toestand van een bepaalde uitgang (bit) en de data,

die naar een bepaalde kaart werd geschreven, verifiëren.

Tot besluit van deze paragraaf volgt een overzicht van de achtereenvolgende

instrukties waarmee de drie detektie-situaties van het DOG-filter kunnen

worden ingesteld. Dit overzicht is weergegeven in tabel 6.3. De

allereerste instruktie heeft steeds al doel om de uitgangen van

output-kaart 2, die de wisselrelais van de instelbare vertragingskaart

aanstuurt, uit te schakelen.
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Tabel 6.3: Instrukties voor het instellen van de drie detektie

situaties van het DOG-filter.

Detektie-situatie

pix pix pix
31 2

OPDA 1 000 OPDA 1 000 OPDA 1 000
OPDA o 085 OPDA 0 170 OPDA o 255
OPDA 2 085 OPDA 2 170 OPDA 2 255
SEBI 1 0 SEBI 1 1 SEBI 1 2

Wanneer men de instelbare venster- en spanningsnivo-kaart door middel van

een PC wenst in te stellen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende

commando's:

instelling van het spanningsnivo: OPDA 4 <ddd> i

- instelling van de vensterbreedte: OPDA 5 <ddd>.

<ddd> staat hier wederom voor een integer uit de range 000 tlm 255. Voor

het venster komt het minst significante bit overeen met één periode van de

pixelklok. Voor het spanningsnivo korrespondeert het minst significante bit

met 10 mV DC.
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Hoofdstuk 7

7.1

EXPERIMENTEN EN RESULTATEN

Inleiding

Het instelbare DOG-filter, de detektie-hardware, het interface-systeem en

de benodigde voedingen zijn ondergebracht in één kast.

In dit hoofdstuk zullen een aantal metingen aan de orde komen die zijn

gedaan aan het DOG-filter. Tevens zal worden ingegaan op de performance van

het DOG-filter en de detektie-hardware met betrekking tot de

streepdetekterende en ruisfilterende eigenschappen. Allereerst wordt in

paragraaf 7.2 stil gestaan bij de afregeling van het DOG-filter en de

instelbare detektie-hardware.

7.2 Afregeling DOG-filter en detektie-hardware

Het DOG-filter is ondergebracht op drie kaarten. De instelbare gaussische

filters zijn gerealiseerd op twee afzonderlijke kaarten. Op deze kaarten

hoeft niets te worden ingesteld of afgeregeld. Op de derde kaart, de

vertragingskaart, waarop de vertragings-sekties voor het filter met de

kleinste ~, de afsluitende inverterende versterkers en de sommator zijn

ondergebracht bevinden zich vier potmeters (zie bijlage 8). Met de

potmeters P ,P en P kan men de versterkingsfaktoren van de inverterende
1 2 3

versterkers, die de vertragings-sekties afsluiten, instellen. Zoals al in

paragraaf 4.4.3 is opgemerkt, kan men met de versterkers de verzwakkende

invloeden van de vertragings-sekties kompenseren. In principe kan de

amplitude van de responsie van het filter met ~ K 1 met de instelbare

versterkers geregeld worden. Met potmeter P
4

kan de versterkingsfaktor van

de sommator worden ingesteld.

De afregeling van de vertragingskaart gaat als volgt in zijn werk:

- zorg ervoor dat het filter staat ingesteld op één van de drie

detektie-breedten pix (i = 1, 2, 3);
i
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- biedt op de filteringang een puls aan met een breedte die overeenkomt met

de op dat moment ingestelde breedte van het DOG-filter. De amplitude van

de puls dient ongeveer 500 mV te bedragen;

- regel met behulp van P de amplitude van de hoofdlob van de DOG-puls af
4

op 1 V;

- maak de ingangspuls zo breed dat de DOG-puls volledig inzakt;

- met behulp van de potmeters Pl' P
2

en P
3

kan de mate van inzakken worden

ingesteld.

Potmeter P hoeft slechts bij één detektie-situatie te worden ingesteld. In
4

figuur 7.1 is één en ander nader aangegeven.

1
----------

lV

o

a) b)

o ~-..:::.-----J

Figuur 7.1: a) Amplitude van de hoofdlob van de DOG-puls bij ingangspuls

met een breedte die overeenkomt met de ingestelde breedte

van het DOG-filter.

b) Mogelijke inzakkingen van de DOG-puls bij brede ingangs

pulsen (instelbaar middels potmeters Pl' P
2

en P3).

Op de kaart waarop de instelbare detektie-hardware is ondergebracht dienen

de detektie-drempels van de nuldoorgangs-detektor te worden ingesteld. Met

behulp van potmeter P is de detektie-drempel van de comparator ten behoeve
1

van positieve DOG-pulsen afgeregeld op 50 mV. De detektie-drempel van de

comparator voor negatieve DOG-pulsen is met behulp van P
2

afgeregeld op -50

mV. Op de kaart bevinden zich verder nog twee potmeters. Met één van deze

potmeters (P
3

) kan de breedte van het tweede window (WINDOW2) worden

ingesteld. Deze breedte kan gevariëerd worden van ongeveer 3,5 tot 7

pixels. Hoe smaller men WINDOW2 kiest, des te groter is de selektiviteit
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van de detektie-hardware. Bij experimenten is gebleken dat bij een (te)

smal window de streepdetektie niet zo robuust is: er vallen interrupts weg

ten gevolge van de kritische timing. Een breedte van 400 nsec (~ 4,5

pixels) voor WINDOW2 is optimaal gebleken. Met potmeter P kan de pulsduur
~

van de gegenereerde interrupts worden ingesteld. Afhankelijk van de

hardware, die de interrupts verder verwerkt, kan een bepaalde pulsduur

worden gekozen.

7.3 De qaussische filters

Van de afzonderlijke gaussische filters zijn in Matlab de amplitude

frekwentie karakteristieken bepaald. In bijlage 17 zij de resultaten voor

de twee gaussische filters (sigmal = u = 1, sigma2 = u = 1,6) en voor de

drie pulsbreedten (pix , pix en pix) opgenomen. Duidelijk is te zien dat
123

de gaussische filters met de grootste breedte (pix
3

) de laagste

kantel frekwentie hebben en dus de kleinste bandbreedte. Daardoor zal

detektie-situatie pix
3

van het DOG-filter in Principe het meest ongevoelig

zijn voor ruis!

7.4 Het DOG-filter

Aan het DOG-filter als geheel kunnen, dankzij de instelmogelijkheden,

uiteenlopende metingen worden verricht. De belangrijkste meting is echter

die meting waarin duidelijk naar voren komt hoe het uitgangssignaal van het

DOG-filter (de DOG-puls) is gerelateerd aan het karakter van het

ingangssignaal.

Zoals al in hoofdstuk 3 is opgemerkt is het DOG-filter een

pulsbreedte-diskriminator en mag de amplitude van de ingangspuls geen

invloed hebben op de tijd tussen de nuldoorgangen van de DOG-responsie.

Dit blijkt in de praktijk het geval te zijn: variaties in de amplitude van

de ingangspuls leiden alleen tot variaties in de amplitude van de DOG-puls.

De amplitude van de DOG-puls heeft dus een lineair verband met de amplitude

van de ingangspuls.
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Hoe het DOG-filter reageert op diverse pulsbreedten is samengevat in de

bijlagen 18 tot en met 20. In bijlage 18 zijn de responsies van het

DOG-filter, ingesteld op de kleinste pulsbreedte (pix), opgenomen. Een
1

toename van de breedte van de ingangspuls leidt tot een toename van de

amplitude van de hoofdlob van de DOG-puls. Deze amplitude is maximaal als

een puls wordt aangeboden die een breedte heeft welke gelijk is aan de

ingestelde breedte van het DOG-filter. Vanaf deze breedte gaat de hoofdlob

van de DOG-puls inzakken en neemt de tijd tussen de twee nuldoorgangen van

de DOG-puls lineair met de ingangspulsbreedte toe. In de bijlagen 19 en 20

staan de resultaten die zijn verkregen bij de twee overige instellingen van

het filter.

In paragraaf 4.3.1 zijn de theoretische detektie-breedten van het

instelbare DOG-filter bepaald. In de bijlagen 18 b), 19 b) en 20 b) zijn de

responsies van het filter opgenomen bij een ingangspulsbreedte waarbij de

DOG-puls de maximale amplitude bereikte. In tabel 7.1 staan de aan deze

bijlagen ontleende praktische detektie-breedten (tijd tussen de

nuldoorgangen van de DOG-puls) en de theoretische breedten.

Tabel 7.1: Theoretische en praktische detektie-breedten van het

DOG-filter.

theoretisch praktisch

pix 533 nsec 600 nsec
1

pix 960 nsec 1100 nsec
2

pix 1500 nsec 1600 nsec
3

Het verschil tussen de theoretische en praktische detektie-breedten van het

DOG-filter is volgens tabel 7.1 niet erg groot. Maximaal bedraagt dit

verschil ongeveer 1,5 pixels. Procentueel gezien bedraagt het verschil,

wanneer gemiddeld wordt over de drie detektie-situaties, ongeveer 10 %. In

eerste instantie wordt het verschil tussen theoretische en praktische

detektie-breedten veroorzaakt doordat de gaussische filters een 8-ste orde

benadering zijn. Bovendien leveren de toleranties van de gebruikte

komponenten ook een zekere bijdrage aan het verschil.
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7.5 De performance van het DOG-filter en de detektie-hardware

om de werking van het DOG-filter in kombinatie met de detektie-hardware te

verifiëren, is gebruik gemaakt van het vis ion-systeem van Data Translation.

Dit vis ion-systeem levert een beeld van 512x512 pixels, waarbij elk pixel

een 8 bit grijswaarde heeft.

Bij de diverse experimenten is gebruik gemaakt van het in [ 2 ] beschreven

C-programma DOG.C. Met dit programma kunnen TV-beelden worden gegenereerd

waarin zich een drietal vertikale strepen bevinden. Deze strepen stellen de

lichtstrepen van de projektor voor. Aan de door DOG.C gegenereerde beelden

kunnen op een eenvoudige manier diverse typen ruis worden toegevoegd.

Na het opstarten van DOG.C kan de breedte van de vertikale strepen worden

opgegeven (in pixels), alsmede de intensiteit van deze strepen (0 .. 255).

Tevens kan een verschuiving van de strepen in de horizontale richting

worden opgegeven (in pixels). Met deze verschuiving wordt een overlapnaad

gesimuleerd. Vervolgens moet de intensiteit van de achtergrond worden

ingesteld (0 .. 255). Er kunnen diverse typen ruis met verschillende

signaal-ruisverhoudingen aan het beeld worden toegevoegd. Witte ruis, die

op het hele beeld alleen positief gesuperponeerd wordt en witte ruis,

impuls ruis en ingezoomde ruis die zowel positief als negatief op het hele

beeld kunnen worden gesuperponeerd. Witte ruis is ruis die gelijkmatig over

alle grijswaarden is verdeeld en een vlak frekwentiespectrum heeft.

Impulsruis komt in het beeld op willekeurige plaatsen voor als positieve of

negatieve ruispieken. Ingezoomde ruis is in principe impulsruis die is

uitvergroot.

Ten behoeve van de prestatie-analyse van het DOG-filter en de

detektie-hardware zijn verschillende ingangsbeelden door het filter

gestuurd. Ten gevolge van de instelbaarheid van zowel DOG-filter als

detektie-hardware kunnen weer zeer vele experimenten worden uitgevoerd. De

resultaten van de belangrijkste experimenten zullen in het vervolg van deze

paragraaf aan de orde komen.
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Eerst is gekeken naar de invloed van variaties in de intensiteit van de

strepen en van de achtergrond. Er is hierbij nog geen ruis aan het beeld

toegevoegd. Voor de drie detektie-situaties geldt dat een afname van de

intensiteit van de strepen van 255 tot 170 geen invloed heeft op de

gegenereerde interrupts. Bij een intensiteits-afname neemt de amplitude van

de hoofdlob van de DOG-puls af. Door echter detektie-kriteriurn 1 te

versoepelen en de detektie-hardware een andere instelling te geven, kunnen

de strepen toch nog gedetekteerd worden. Wanneer de intensiteit van de

achtergrond wordt gevariëerd blijkt dat bij een toename van de

achtergrond-intensiteit het moeilijker wordt om de strepen te detekteren.

Wanneer de achtergrond-intensiteit 190 is vindt de detektie-hardware geen

strepen meer. Het blijkt dat de achtergrond-intensiteit sterker gevariëerd

kan worden dan de intensiteit van de strepen. Het verhogen van de

intensiteit van de achtergrond geeft alleen een bepaalde offset aan de

pulsen die aan het DOG-filter worden aangeboden terwijl bij het verlagen

van de intensiteit van de strepen de daadwerkelijke amplitude van de pulsen

afneemt. Bijlage 21 laat in een tweetal plaatjes de performance van het

DOG-filter bij de detektie-situaties pix en pix zien. Deze plaatjes zijn
2 3

verkregen door de door de detektie-hardware gegenereerde interrupts in het

originele video-beeld, dat aan het DOG-filter is aangeboden, te mengen. De

brede strepen zijn de oorspronkelijke lichtst repen en rechts daarvan

bevinden zich de in het beeld gemengde interrupts. In bijlage 21 al staat

de performance van het filter in detektie-situatie pix
2

bij een

streepbreedte van 11 pixels. In bijlage 21 bl staat de performance van het

filter in detektie-situatie pix bij een breedte van de strepen van 16
3

pixels. De intensiteit van de strepen is telkens 255 en de intensiteit van

de achtergrond bedraagt O.

Ten gevolge van de instelbaarheid van de detektie-hardware is het mogelijk

om strepen te detekteren die smaller of breder zijn dan de ingestelde

breedte van het DOG-filter. De detektie-kriteria kunnen eenvoudigweg aan de

te detekteren streepbreedte worden aangepast. In bijlage 22 zijn als

voorbeeld de resultaten opgenomen die zijn verkregen in detektie-situatie

pix
3

van het DOG-filter. Bijlage 22 a) bevat de performance van het filter

wanneer de strepen een breedte hebben van 10 pixels terwijl bijlage 22 b)

die bevat bij een streepbreedte van 25 pixels. In beide gevallen zijn de

interrupts duidelijk aanwezig.
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In paragraaf 7.3 is reeds opgemerkt dat het DOG-filter, ingesteld op de

grootste streepbreedte, de kleinste bandbreedte heeft. Bij de toevoeging

van ruis aan de ingangsbeelden van het filter is dan ook gebleken dat

detektie-situatie pix
3

ongevoeliger is voor ruis dan de twee overige

detektie-situaties. Ter illustratie zijn in de bijlagen 23 tot en met 25

enige resultaten opgenomen van de performance van het filter in de

detektie-situatie pix
3

• Het plaatje in bijlage 23 is verkregen door in

detektie-situatie pix
3

een beeld aan het filter aan te bieden waarvan de

strepen een breedte hebben van 16 pixels. Aan dit beeld is witte ruis

toegevoegd die alleen positief is gesuperponeerd en die een

signaal-ruisverhouding 1 heeft. De interrupts van de detektie-hardware

komen nog goed door. In bijlage 24 zijn de resultaten opgenomen die

verkregen zijn door in detektie-situatie pix van het filter een beeld aan
3

te bieden met daarin strepen met wederom een breedte van 16 pixels. Er is

witte ruis aan het beeld toegevoegd die nu echter zowel positief als

negatief is gesuperponeerd. Bij een signaal-ruisverhouding 2 (bijlage 24

a» worden nog redelijke tot goede resultaten geboekt. De interrupts komen

goed door en de sprong in de strepen is nog goed zichtbaar. Bij een

signaal-ruisverhouding 1 (bijlage 24 b» is de sprong in de strepen niet

goed waarneembaar meer.

In bijlage 25 zijn de resultaten opgenomen naar aanleiding van toegevoegde

impulsruis en ingezoomde ruis. Het DOG-filter is hierbij ingesteld op

detektie-situatie pix
3

en de streepbreedte bedraagt 16 pixels. Er worden nu

heel wat interrupts gemist en ook de verschuiving van de strepen is niet

goed meer te herkennen (zeker in het geval van toegevoegde ingezoomde ruis

niet!) .

Algemeen kan uit de metingen worden gekonkludeerd dat ten gevolge van de

instelbaarheid van het DOG-filter een groot aantal streepbreedten in

wisselende omstandigheden kunnen worden gedetekteerd. Vooral de

instelbaarheid van de detektie-hardware draagt bij tot een zeer flexibele

methode om lichtstrepen te detekteren. Ruis heeft weinig invloed op

het resultaat, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van de breedste

instelling van het DOG-filter. De intensiteit van de lichtstrepen is

daarbij echter wel belangrijk.
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Hoofdstuk 8 ltONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Met behulp van het Difference of Gaussian filter en de bijbehorende

detektie-hardware kunnen vertikale strepen, die voorkomen in video-beelden,

real-time worden gedetekteerd. Ten gevolge van de instelbaarheid van zowel

filter als detektie-hardware kunnen uiteenlopende streepbreedten

gedetekteerd worden. Dat het DOG-filter slechts gematched kan worden op

drie streepbreedten vormt geen enkel probleem: door de instelbare

detektie-hardware kan namelijk eenvoudig ingespeeld worden op de

verschillende streepbreedten. De ruisfilterende eigenschappen van het

DOG-filter en de detektie-hardware zijn goed. Grote puntvormige heldere

plekken in het beeld kunnen echter storend werken. Witte ruis en impulsruis

worden daarentegen vrijwel volledig weggefilterd.

In de praktijk is gebleken dat de belichting van de scène belangrijk is.

Een goede belichting voorkomt veel narigheid. Alhoewel het DOG-filter

instelbaar is dienen de op het werkstuk geprojekteerde lichtst repen zodanig

te zijn dat zij qua helderheid en breedte gelijk zijn. Exact gefocusseerd

hoeven zij niet te zijn omdat de detektie-hardware eenvoudig hierop kan

worden aangepast.

Het DOG-filter en de detektie-hardware zijn in relatief eenvoudige hardware

gerealiseerd en kunnen beide worden ingesteld door middel van een personal

computer die voorzien is van een RS-232-poort. Om onafhankelijk van een PC

te zijn is voor de detektie-hardware ook een handmatige instelmogelijkheid

aanwezig. Het instelbare DOG-filter heeft deze mogelijkheid nog niet maar

kent daarentegen een default-instelling die wordt bereikt na het

inschakelen van de systeemkast.

Uit experimenten is naar voren gekomen dat een volledig programmeerbaar

DOG-filter niet echt nodig is. Drie detektie-breedten zijn in principe

voldoende. Door de instelbaarheid van de detektie-hardware kan flexibel

genoeg naar diverse streepbreedten worden gezocht. De belichting van de

scène blijft echter kritisch. Verder onderzoek zal zich dan ook moeten

concentreren op een vervolmaking van de belichtingsmethode.
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Bijlage 1: Source-listing Matlab command-file DOGFILT.M.

% De command-file DOGFILT.M bevat de tools voor de dimensionering
% van het DOG-filter. Het is mogelijk om de orde van de overdrachtsfunk
% tie, de breedte van de te detekteren lichtstreep en de pixeltijd
% als variabelen te wijzigen. Het programma berekent de filtercoefficienten
% van de gaussische filters. Er wordt uitgegaan van een sigma-verhouding van
% 1:1,6. Als uitvoer heeft DOGFILT.M onder andere de Rn2/Rn1-verhoudingen
% en de RnCn-produkten van de afzonderlijke tweede orde Sallen-Key type
% filters.

% T.U. Eindhoven
% Faculteit Elektrotechniek
% Vakgroep Meten en Regelen
% Bron C.J.M. Bogers.
% Aangepast door R.P.M. Schepers.
% Datum 26-04-90.

fonmat short e
diary coef.dat

% Instelling van het fonmaat van de output.
% Opening van de output-file. In deze file worden alle,
% tijdens het draaien van het programma, naar het monitor
% schenm uitgevoerde variabelen opgeslagen.

% Initialisatie.
N ~ 8
pix ~ 6
Tpixel ~ 88.889E-009
tsn = 1.2420048

% Orde van het te realiseren gauss-filter.
% Breedte v.d. te detekteren lichtstreep in pixels.
% Pixeltijd, bepaald door de horizontale resolutie.
% Globale nuldoorgang van de DOG-puls.

sp ~ (pix * Tpixel)/(2 * tsn) % Globale sigma in sekonden.

% Bepaling van de coefficienten van beide gauss-filters.

for si = 1:2
if si ~= 1

s = 1.0 * sp
Delta 1 0.4038 * N * s

else
s - 1.6 * sp
Delta_16 - 0.4038 * N * s

end

% sigma1 in sekonden.
% Delay filtersektie met sigma1 - 1.

% sigma2 in sekonden.
% Delay filtersektie met sigma2 = 1,6.
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% Berekening van de coefficienten van de Taylorreeks.

tay(2 * N + 1) - 1;

sc - (s "2);
for i - I:N

fac - li
for j - l:i

fac - j * fac;
end
c - (sc .... i) * (1 / fac);
if rem(i,2) -- 0

c - -Ci
end
tay(2 * (N - i) + 1) - Ci

end
tay;

% Maak een vector met 2N+l
% plaatsen aan.

% Bereken de coefficienten.
% Bereken de faculteit.

% Bereken (2/sigma) .... i * l/n!
% 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

% Berekening van de polen van H(s)H' (s) en zoeken naar de realiseerbare polen.

p = roots (tay) ;

j ... 1;
for i = 1:2 * N

r = real (p(i»;
if sign(r) -= -1;

pr (j) = p (i) ;

j ... j + 1;
end

end
pr = pr';

% Bepaal de polen van H(s)H' (s)

% Zoek de stabiele polen.
% Bepaal het reele deel.
% Bepaal het teken.

% De stabiele polen.

% Berekening van de overdrachtsfunctie van de tweede orde filters.

z - [ inf ];
k = 1.0;
num = [ 1 ];
den = [ 1 ];
Tnum = 1. 0;
for i - I:N/2

pol(l) - pr(2 * i-I);
pol(2) - pr(2 * i);
[numl,denl] - zp2tf(z,pol,k);
denl - denl ./denl(3);
rc - sqrt(denl(I» i

r2 1 - -(denl(2)/rc - 2);
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% Bepaal de overdrachtsfunctie
% van de afzonderlijke
% tweede orde filters.

% Neem de complex geconjugeerde
% polen bij elkaar.
% Bereken de teller en noemer.
% Normeer de noemer.
% Bereken de waardes van RnCn en
% Rn2/Rnl.



end

end

if si ~~ 1;
Noemers(i,:) den1;
Tellers(i,:) ~ 1 + r2_1;
RC(i,:) - rc;
R2_R1(i,:) - r2_1;

else
Noemers(i+4,:) - den1;
Tellers (i+4, :) - 1 + r2_1;
RC(i+4,:) - rc;
R2_R1(i+4,:) r2_1;

end;

Tnum - Tnum * (1 + r2_1);
num conv(num1,num);
den - conv(den1,den);

% Sla voor sigma1 de noemers van de
% afzonderlijke tweede orde filters op
% in Noemers en de tellers in Tellers.
% Sla RnCn-produkten op in RC.
% Sla Rn2/Rn1-verhoudingen op in R2 Rl

% Idem voor sigma2.

% Bereken de totale versterking.

Delay_diff = Delta_16 - Delta 1 % Verschil in vertraging tussen gauss
% filter met sigma2 1,6 en gauss-
% filter met sigma1 = 1.

Tellers % Vektor ~t tellers van elk tweede orde filter afzonderlijk.
Noemers % Matrix ~t noemers van elk tweede orde filter afzonderlijk.
RC % Vektor ~t gedimensioneerd RnCn-produkt.
R2 Rl % Vektor ~t gedimensioneerde Rn2/Rn1-verhouding.

% De struktuur van Tellers, Noemers, RC en R2_R1 is als volgt:

% Tellers: rij 1 tlm 4 bevatten 1+Rn2/Rn1, de konstanten kn dus, of te
% wel de tellers van de vier tweede orde laagdoorlaat filters die samen
% het gauss-filter met sigmal = 1 vormen terwijl rij 5 tlm 8 die van het
% gauss-filter met sigma2 = 1,6 bevatten.

% Noemers: rij 1 tlm 4 bevatten de coefficienten An, Bn en 1 van de noemers
% van de tweede orde laagdoorlaat filters die samen het gauss-filter met
% sigmal ~ 1 vormen en in rij 5 tlm 8 liggen de coefficienten van de
% laagdoorlaat filters van het gauss-filter met sigma2 ~ 1,6 opgeslagen.

% RC : rij 1 tlm 4 bevatten de RnCn-produkten van de vier tweede orde
% laagdoorlaat filters die het gauss-filter met sigma1 ~ 1 vormen, terwijl
% in 5 tlm 8 de produkten zijn opgeslagen va~ de tweede orde laagdoor-
% laat filters die samen het gauss-filter met sigma2 ~ 1,6 vormen.

% R2_R1 : r1J 1 tlm 4 bevatten de Rn2/Rn1-verhoudingen van de vier tweede
% orde laagdoorlaat filters die samen het gauss-filter met sigma1 - 1
% vormen, rij 5 tlm 8 die van de tweede orde filters waaruit het gauss
% filter met sigma2 ~ 1,6 bestaat.

diary off % Sluit de output-file.
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Bijlage 2:

N -

8

pix -

6

Tpixel ..

8.888ge-008

tsn ..

1. 2420e+OOO

sp =

2.1471e-007

s -

2.1471e-007

Delta 1 =

6.935ge-007

s -

3.4353e-007

Delta 16 ..

1.1097e-006

Delay_diff ..

4.1615e-007

Voorbeeld uitvoer DOGFILT.M.

94



Tellers 0=

1.90l6e+OOO
1. 4478e+OOO
1.1598e+OOO
1.0177e+OOO
1.90l6e+OOO
1.4478e+OOO
1.1598e+OOO
1. 0177e+OOO

Noemers 0=

8.9676e-015
1.l963e-0l4
1. 3975e-0l4
1.500le-0l4
2.2957e-0l4
3.0626e-014
3.5776e-0l4
3.8404e-0l4

Re ...

9.4697e-008
1.0938e-007
1.1822e-007
1.2248e-007
1.5l52e-007
1. 7500e-007
1.89l5e-007
1. 9597e-007

R2 Rl 0=

9.0l64e-OOl
4.4778e-OOl
1.5982e-OOl
1.7711e-002
9.0l64e-OOl
4.4778e-OOl
1. 5982e-OOl
1. 7711e-002

1.040le-007
1.6978e-007
2.l754e-007
2.427ge-007
1.6642e-007
2.7l64e-007
3.4806e-007
3.8847e-007

1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
1.OOOOe+OOO
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Bijlage 3: Matlab 8~latie-resultatenvan een 4
e

en Se orde

qau8sisch filter met u = 1.

N=4.0=1

1 I " I 0.05

10.8t .." I 0.04

"
I

'. ~0.6f-

"
o.m

(I) .

ilil '
§ O~~ " I 0.02
c. I

~

~ 0.2ï .J e 0.01
• I

.:' ..
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0

0 2 4 6 0 2 4 6
w- w-

OA 0.1
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J,
0,05

1
~ 0.2~ 0
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lil
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0 I 0
0 2 4 6 0 4 6
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0 . ~c. t -<l.02lil 0.1 .
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0 '. -<l.04
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t- t-

ideaal gaussisch filter
------- benadering
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Bijlaqe 4: Ontwerp-parameters DOG-filter (N = 8, Tpixel = 101,92 nsec).

N
Tpixel

8i
101.92 nsec. (hor. res.: 512 pixels)

pix = 6 pix = 12 pix = 18

T 0.79527 1. 5905 2.3858 flsec
1

T 1.2724 2.5449 3.8173 flsec
2

ó'T 0.47713 0.9544 1.4315 flsec

1.0858
-7

R C 2.1716 3.2574 10 sec
a

R IR 9.0164'10-1

2 1

1.2541 2.5082 3.7623
-7

R C 10 sec
b

R IR 4.4778'10- 1

3 1

1.3555
-7

R C 2.7109 4.0664 10 sec
c

R IR 1.5982'10-1

4 1

R C 1.4044 2.8088 4.2131
-7

cl
10 sec

R IR 1.7711'10-2

5 1

1.7373
-7

R C 3.4746 5.2118 10 sec
e

R IR 9.0164'10-1

2 1

R C 2.0066 4.0131 6.0197
-7

f
10 sec

R IR 4.4778.10-1

3 1

2.1687 4.3375 6.5062
-7

R C 10 sec
9

R IR 1.5982'10-1

4 1

2.2470 4.4940 6.7409
-7

RhC 10 sec

R s /R
1

1.7711'10-
2
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Bijlage 5: Ontwerp-parameters DOG-filter (N = 8, Tpixel = 88,889 nsec).

N
Tpixel

8i
88.889 nsec. (hor. res.: 604 pixels)

pix = 6 pix = 12 pix = 18

T 0.69359 1.3872 2.0808 f.Lsec
1

T 1.1097 2.2195 3.3292 f.Lsec
2

b.T 0.41611 0.8323 1.2484 f.Lsec

0.9470 2.8409
-7

R C 1.8939 10 sec
a

R IR 9.0164'10-1

2 1

1.0938
-7

R C 2.1875 3.2813 10 sec
b

R IR 4.4778'10-1

3 1

1.1822 3.5465
-7

R C 2.3643 10 sec
c

R IR 1.5982'10-
1

4 1

1.2248 2.4496
-7

R C 3.6744 10 sec
d

R IR 1.7711'10-2

5 1

1. 5152 3.0303
-7

R C 4.5455 10 sec
e

R IR 9.0164'10-1

2 1

1.7500 3.5000 5.2500
-7

R C 10 sec
f

R IR 4.4778'10-
1

3 1

1. 8915 3.7829 5.6744
-7R C 10 sec

9

R IR 1. 5982 '10-1

4 1

1.9597
-7

R C 3.9194 5.8791 10 sec
h

R IR 1.7711'10-
2

5 1
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Bijlage 10: Deelschakelingen van de instelbare detektie-hardware.

Op de volgende 6 pagina's zijn de schema's van de volgende

deelschakelingen opgenomen:

a) Nuldoorgangs-detektor;

b) Nivo-detektor;

c) Synchronisatie-schakeling;

d) Window-generator;

e) Interrupt-generator;

f) Reset-generator.
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Bijlage 11: Timing-diagram instelbare detektie-hardware.

psclk lJUlJlMlJ1J1JlJlJlillU1JlJlJlJlMlJ1J1JlJ1J1J1J1JU

lumin. :~

DOG-puls
O-o;;::---r---....J:...--+-----01\-------r--.."...-~----------

NULD 0--------

o

0-------------'
ONENIV

WINDOW2 O-----------ï---------J

SYNNULD0-----------'

DATA
0

INT
0

lINT
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lRESET
0

ILOAD

WINDOWl
0-----------'
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Bijlage 13: Schema interface-uitbreidingsbord.
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Bij~age 16: Beschrijving instelbare venster- en spanningsnivo

kaart . [ 13 ]

1. DIE VELLEMAN - IN'l'ERFACE - !CARTE

1 . 1. ALLGEMEIN

Die Velleman-Interface-Karte dient zur Einstellung sowohl eines

gewünschten Spannungspegels in beiden Polaritäten als auch einer

8-bit-Konstante. Sie wird zur Ansteurerung der Detektionsscha1tung be

nötigt. Die geforderten Werte können entweder mit dem Computer über das

Velleman-Interface oder manuell mittels BCD-Schalter eingestellt werden.

Bei der Ausgangsspannung entspricht ein Digit dem Wert von 10 mV. Es kön

nen dernnach Werte von 0 bis +/- 2.55 V eingestellt werden. Die eingestellte

8-bit-Konstante entspricht (bei der manuellen Einstellung) dem binären Wert

der gewählten BCD-Konstante. Ob manuell oder per Computer Werte eingestellt

werden sollen kann mitte1s Schalter (REN) entschieden werden.

In welcher Weise Werte über das Velleman-Interface eingestel1t werden

entnehme man der Vel1eman-Kitt-K2612-Gebrauchsanweisung.

1.1. DAS SCHALTUNGSPRINZIP

Der Spannungsausgang wurde mit einem 8-bit-D/A-Wandler ZN 428

realisiert. Der hochohmige Ausgang wird durch eine nichtinvertierende

OV-Verstärkerstufe abgetrennt und somit das gewünschte Ausgangssigna1

LW gewonnen. Die negative Spannung LB wird mit einer invertierenden

OV-Verstärkerstufe mit einer Verstärkung von -1 gewonnen. Urn einen

Fehler gröeer als 0.5 LSB zu vermeiden, müssen die widerstände R10,R11

mit einer 1 % Wertetolleranz gewählt werden. Urn die Ausgangswerte von

o bis 2.55 V auch bei allen verwendeten D/A-Wandlern des Typs ZN 428

(hinsichtlich ihrer Tolleranzabweichungen) erreichen zu können, wurde

die Verstärkung der nichtinvertierenden Verstärkerstufe gröeer 1 gewählt

(1.068) und zur Einstellung der gewünschten Verstärkung der Trimmer P3

genützt. PI und P2 dienen zur Offseteinstellung.
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Der gewünschte Spannungswert wird über das Vellemaninterface mit

der positiven Flanke des Signals LL in ein wandlerinternes Latchre

gister geladen. Bei manueller Einstellung mu~ der Schalter REN urnge

schaltet werden, soda~ LL auf logisch °geht und der D/A-Wandler

transparent wird. Gleichzeitig gehen die Auswahleingänge IOE von U7,

U8 durch das Signal REN auf logisch 0, soda~ der Wandlereingang mit

dem Speicherausgang von U8 (i 2732) verbunden wird. Die Speicher

bausteine U7, U8 dienen zur Dekodierung des vom BCD-Schalter ein

gestellten Wertes in einen Binärkode. Der manuell eingestellte Wert kann

vom Computer gelesen werden. Dafür sorgt der angeschlossene Busverstärker

U9 (74LS245) angesteuert mit den Signalen LWR und lRO.

Der digitale Ausgang wurde mit einem 8-bit-Latchregister U12

(74LS373) realisiert. Über das Velleman-Interface wird die gewünschte

Konstante mit der negativen Flanke des Signals WL in das Register ge

schrieben. Bei manueller Einstellung geht WL auf logisch 1, soda~ das

Register transparent wird und den Speicherausgang von U7 verstärkt.

wie schon erwähnt, der Speicher dient zur Umwandlung des durch die

BCD-Schalter eingestellten Wertes in einen 8-bit-Binärkode. Der

manuell eingestellte Wert kann mittels UlO, angesteuert durch die

Signale WRW und lRO, über das Velleman-Interface gelesen werden.

Die Kartenauswahladresse kann mittels DIP-Schalter SW1 gewählt

werden. Da die Karte über 2 Adressen verfügt, können nur die höher

wertigen 7 bit eingestellt werden (siehe Tabelle 3.1). Bei einer

Übereinstirnrnung der am Schalter eingestellten Adresse mit der am

Adre~bus anliegenden Adresse geht das Signal CARDSEL auf logisch 1,

soda~ die ganze Kartenlogik aktiviert wird.

1.2. DIE DEKODIERSCHALTUNG

Urn den Logikaufwand möglichst gering zu halten wurde für die Be

reitstellung der benötigten Signale LL, LWR, WRW, WL, REN ein PAL 16L8

verwendet. Die Pinbelegung sowie die erforderlichen logischen Funktio

nen sind im Anhang aufgeführt. Die Prograrnrnierung des PAL-Bausteins

wurde mittels SPRINT-Prograrnrnierer vollzogen. Die dazu benötigten

Dateien wurden unter den Namen VELDEC1.PLD und VELDEC1.JED bereitge

stellt.
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Zur Umwandlung der mittels BCD-Schalter eingestellten Werte in Bi

närkode wurden Speicherbausteine i2732 eingesetzt. Die 12 Ausgangsig

nale (4 pro Digit) werden an die Adre~leitungen des Speichers ange

schlossen. Der Speicherinhalt enthält den dekodierten 8-bit-Binärkode.

Die Speicherbausteine wurden mittels SPRINT-Prograrnrnierer program

miert. Der dazu benötigte Speicherinhalt steht als Datei unter dem Na

men PROMDAT.COM bereit. Es wurde das Binärforrnat gewählt.

Die Art und Weise der Prograrnrnierung entnehrne man der SPRINT-Ge 

brauchsanweisung.

1 . 3. DER KARTENANSCHLUSS

Die geforderten Ein - und Ausgangssignale werden durch Steekver

binder angeschlossen. Der Anschlu~ an den Velleman-Bus wurde mit einer

DIN 41617 Steckerleiste realisiert. Die Signalbelegung entspricht der

in der velleman-Kitt-K2612-Gebrauchsanweisung aufgeführten Signalbele

gung.

Die BCD-Signalleitungen werden mittels einen 26-poligen Flachka

belsteckverbinder Kl angeschlossen. Die pinbelegung ist in der Tabelle

3.2 des Anhangs aufgeführt.

Die Ausgangssignale für die Detektionsschaltung sind an einen

20-poligen Flachkabelsteckverbinder K2 angeschlossen. Die Pinbelegung

ist in der Tabelle 3.3 des Anhangs aufgeführt.

1 . 4. DAS LAYOUT

Das Layout wurde mit dem Smartwork-Prograrnrnpaket entworfen. Da das

Format (106 x 212 rnrn) grö~er als das vom Smartwork druckbare ist wurden

jeweils die Komponenten - und die Lötseite in zwei Dateien unterteilt.

VELIF1.PCB und VELIF2.PCB für die Lötseite, VELFLI1.PCB und VELFLI2.PCB für

die Komponentenseite.
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2. ANHANG

A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO ADRESSE

X X X X X X X 1 Spannungspegel

X X X X X X X 0 Binärkonstante

Tabelle 3.1 AdreBeinstellung

WOO 1 2 WOl

W02 3 4 W03

W10 5 6 W11

W12 7 8 W13

W20 9 10 W21

W22 11 12 W23

LOO 13 14 LOl

L02 15 16 L03

L10 17 18 L11

L12 19 20 L13 L/W X X ~ Bitposition

L20 21 22 L21

~
zifferposition

L22 23 24 L23 zeitfenster (window)

GND 25 26 GND Spannungspegel (level)

Tabelle 3.2 : Pinbelegung von Kl

BO 1 2 B1

B2 3 4 B3

B4 5 6 B5

B6 7 8 B7

GND 9 10 GND (POWER)

LB 11 12 LB

LW 13 14 LW

+5V 15 16 +5V

GND 17 18 GND (SIGNAL)

-5V 19 20 -5V

Tabelle 3.3 : Pinbelegung von K2
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VELDEC1

ADRESS DECODER FOR THE VELLEMAN IFC
15.2.90 by Racko P.
device 1618 i

AO 1
/IORQ 2
/WR 3
/RD 4
CARDSEL 5
/SWON 6
/SWOFF 7
RESERV1 8
RESERV2 9
GND 10
RESERV3 11
RESERV4 12
RESERV5 13
RDIS 14
REN 15
WL 16
/WRW 17
/LRW 18
/LL 19
VCC 20

macro
macro

start

/LL
/LRW
/WRW
WL
REN
RDIS

end

fl
f2

/=
/=
/=
/=
/=
/=

CARDSEL*IORQ*AOi
CARDSEL*IORQ*/AOi

&f1*WR*REN+RDISi
&f1*WR*REN+&f1*RD*RDISi
&f2*WR*REN+&f2*RD*RDIS i

/WR*REN+/CARDSEL*REN+/IORQ*REN+AO *REN i

/SWON*RDISi
/SWOFF*RENi

Tabelle 3.4 :Pinbelegung und logische Funktionen des PAL 16L8 von

der Interfacedekodierschaltung.
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Bij~age 17: Amp~itude-frekwentiekarakteristieken gaussische fi~ters.

Overdracht 8e orde gaussisch filter (pix1,pix2,pixJ, sigma1)
20

0

-20

= -40
~

,-.. -60C
'='::r:
~ -80
0
;;-
0
N -100

-120
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20

0

-20

= -40

~

8 -60

'='::r:
~ -80
0
;;
0
N -100

-120

-140

-160
103

104

f (Hz)

Overdracht 8e orde gaussisch filter (pix1 ,pix2,pix3. sigma2)

f (Hz)
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Bijlage 18: Responsies DOG-filter bij detektie-breedte piz
l

.

A-O.S V 8-0.5 V TB- lue A-o.S V B-O.S V TB- 1u.

I I 11 I l1
l • I II I I II I w...

I I I IA i i i

!
.

! "I
I I 1

I ! 1 I
! I
I 1

1 1 fI i I I l{\ril l \1L I I_ I

1 \ 't' I I \I
i .-J

I i
,

J.. I

I 1 I
I

I".,.. I I I II

1 I I
I

IA I I t
i I

\

1 \ I I II I
I I i , I
I

\ 7\1 I
1

j
I i

B' I I \1 I j

I \~ V r
I

,

I
I

1 i !
"-- 1 -

al W = 310 nsec.
puls

RETURN bl W 600 nsec.
puls

RETURN

A-O.S V B-O.S V TB- lue A-O.S V 8-0.5 V T8- lu.

I II

I
I I! ,

I 1 ! I,
A ,

i
I
I

! 1 ..... 1 .
B I I~V\

I ,rl I \VI I

I

.-.-l

I I ~
i

,
!~

. I

A I I I
1
I

I

I ~r\ I
BI I \ I 1

\V
1 0V

I I

I I L r
RETURN

cl W = 1,10 Ilsec.
puls

12 1

dl W = 2,60 Ilsec.
puls

RETURN



Bijlage U: Responsies DOG-filter bij detektie-breedte pix
2

"

A-0.5 V B-0.5 V TB- lue A-0.5 V B-0.5 V TB- lue

I

I......
IA I I
I I

I ! I
I

II
f'\ II i

B' ! '/ I !Ii J
,

I V +1 1

I IttJ1 - I l__ I !

! I
I I !

I
I ! I

~

I -
IA I\.

I I

~ 1/' -HB 1/ \ I

V \.V I I
rI I

a) W 510 nsec.
puls

RETURN
b) W 1,10 f.1sec.

puls

RETURN

A-0.5 V B-0.5 V TB- 2ue A-0.5 V B-0.5 V TB- 2ue

I I
I~ I f

A I I I

I ,
I l

J-\l I

BI V
V V

I I ! I
I ,

; !
I

A ! !
I I

"
B I \ LJ' I

\i, V I
I

1I
c) W 1 = 2, 00 f.1sec.

pu s

RETURN
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d) W 4,00 f.1sec.
puls

RETURN



Bijlage 20: Responsies DOG-filter bij detektie-breedte pix3 ·

A-O.S V B-O.S V TB- lu. A-D.S V B-O.S V TB- lu.

h) W 1 = 1,60 f.Lsec.pu s

! I I I

H l i
i---~-+--+- I I
I I I

r---+----+---+--+-t-+-+-t----+-----l--'--t~
BI I I !

!

r
I

. i

~H
~"'O"'____'_---'------'_-'----'-_.........J_-J-l-l-J

RETURNRETURNa) W = 710 nsec.
puls

I I I I !r---t-ti I \

II I Ii ~ I I

I

~ I i IA ! I i
~

I I I ,

I I,
II j I I,

! I I ! I I , II
\
I

A-O.S V B-O.S V TB- lu. A-O.S V 8-0.5 V TB- 2us

I
A

"'-
B / '--.J \

V I \V
!
i

t -1, I , f
! I I

+---1i I,- I i
I

,
A I ! ! I I

f~11

! ! . ,

LL-Ll J I
I ,+- .' --- I
I I I ! i I i I! \ I I 1

BI 1 I V I
c-

I \:
, "-0'1 '-.V ir""

I

I
i

c) W = 3,10 RETURN
puls

f.Lsec •
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d) W 6,10 f.Lsec.
puls

RETURN



Bijlage 21: Performance DOG-filter bij een goed ingangsbeeld.

a) detektie-breedte pix
2

, streepbreedte 11 pixels.

b) detektie-breedte pix , streepbreedte 16 pixels.
3
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Bij1age 22: Performance DOG-fi1ter bij sma11e en brede strepen.

a) detektie-breedte pix
3

, streepbreedte 10 pixels.

b) detektie-breedte pix , streepbreedte 25 pixels.
3
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Bijlage 23: Performance DOG-filter bij toegevoegde witte ruis (+).

(Alleen positief gesuperponeerd.)

detektie-breedte pix
3

, streepbreedte 16 pixels, signaal-ruisver

houding = 1.
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Bijlaqe 24: Performance DOG-filter bij toeqevoeqde witte ruis (+/-).

(Zowel positief als negatief gesuperponeerd.)

a) detektie-breedte pix , streepbreedte 16 pixels, sign.-ruisverh. 2.
3

b) detektie-breedte pix , streepbreedte 16 pixels, sign.-ruisverh. 1.
3
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Bijlage 25: Performance DOG-filter bij toegevoegde impulsruis en

ingezoomde ruis.

a)

b)

detektie-breedte pix , streepbreedte 16 pixels, impulsruis.
3

detektie-breedte pix , streepbreedte 16 pixels, ingezoomde ruis.
3

128



Appendix A: Komponentenlijsten van de systeem-hardware.

Komponentenlijst gauss-filter met ~ = ~ = 1,0:
1

U1 t/m U4
RF-chokes
Col
Co2
Cl
C2
RO
Rl
R2
R3
R4
R5

MAX452
8 st.
47 IJ.F, 10V
0,1 IJ.F
150 pF
270 pF
75 0
10 kO
9,09 kO
4,53 kO
1,58 kO
179 0

Ra
Rb
Rc
Rd
Rel.

634 0
732 0
787 0
820 0
Günther 5V maakrelais (3570.1210.054)

Komponentenlijst gauss-filter met ~ = ~ = 1,6:
2

U1 t/m U4
RF-chokes
Col
Co2
Cl
C2
RO
Rl
R2
R3
R4
R5

MAX452
8 st.
47 IJ.F, 10V
0,1 IJ.F
150 pF
270 pF
75 0
10 kO
9,09 kO
4,53 kO
1,58 kO
179 0

Re
Rf
Rg
Rh
Rel.

1,00 kO
1,15 kO
1,27 kO
1,30 kO
Günther 5V maakrelais (3570.1210.054)

Komponentenlijst instelbare vertragingskaart:

U1 t/m U4 MAX452
RF-chokes 8 st.
Col 47 IJ.F, 10V
Co2 0,1 IlF
Cl 56 pF
Delay1.1, Delay3.1 235 na
Delay1.2 165 na
Delay2.1 470 na
Delay2.2, Delay3.4 270 ns
Delay3.2, Delay3.3 330 ns
RO 75 0
Rl t/m R4 2,2 kO
R5 5,6 KO
R10, RlS, R16, R20, R30 1 kO
R11, R21, R31, R36 150 0

129



R12, R13, R32, R33
R14, R34, R37
R22
R23
R24
R25 t/m R27, R38, R39
R28
R35
R40
P1 t/m P4
Rel. 2.0, 2.1, 2.2

820 0
2,7 kO
68 0
470 0
120 0
1,8 kO
1,2 kO
330 0
3,9 kO
5 kO (potm. )
Günther 5V wisselrelais (3573.1231.054)

Komponentenlijst instelbare detektie-hardware:

U1 MC10125
U2 6N137
U3 74ALS02
U4, U6 LM 319
U5, U8 74ALS74
U7, U12 74ALSOO
U9 74HC40103
UlO 74ALS08
Ull 74LS123
Col 47 IJF, 10V
Co2 0,1 fJ.F
Cl 120 pF
C2 12 pF
C3 33 nF
J1 20-pens flatcable-connector
J2 jumper
Rl 150 0
R2, R5, R7, R10 4,7 kO
R3, R4, R9, R12 470 0
R6 230 kO (220 kO + 10 km
R8 235 kO (220 kO + 15 km
Rll 3,3 kO
R13 330 0
P1, P2 500 kO (potm. )
p3 5 kO (potm. )
P4 2 kO (potm. )
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Komponentenlijst interface-moederbord:

rC1 8031 microprocessor
rC2 74LS373
rC3 EPROM CK2612
rC4 CMOS RAM 6116 (2K)
rC5 74LS245
rC6 74LS244
rC7 1488 (75188)
rC8 1489 (75189)
rC9, rC10 4N27 of TrL11 (optocoupler, verwijderd)
rC11 74LSOO
rc12 TL497A
Dl t/m D7 1N4148
ZD1 6V8 zener
ZD2 3V3 zener
Tl t/m T4 BC547, BC548 of BC549
T5 BC517
T6 t/m T8 BC557, BC558 of BC559
T9 BC327
LD1 LED
Xl 12 MHz kristal
El NiCd-cel
L1 220 JLH (smoorspoel)
C10 47 pF
C2 t/m C9, C19 100 nF
C11 10 pF
C12 t/m C14 100 pF
C16 22 f.LF (electr. )
C17 22 f.LF (tantaal)
C18 270 pF
CV1 39 pF (trimcond. )
J8 haakse SUB-D connector (male)
SW1 7 bit dil-schakelaar
Rl t/m R3 1 kO
R4 t/m R6 10 kO
R7, 4,7 kO
R8 t/m R10 10 kO
R11, R12 22 kO
R13 220 0, 0,25 W
R14, R15 100 kO
R16 33 0
R17 560 0
R18 2,2 0
R19 2,2 kO
R20 68 kO
R21 t/m R32 4,7 kO
R33, R35 10 kO
R34 1,2 kO
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Komponentenlijst uitbreidingsbord:

Dl t/m D4
VRl, VR2
Cl
C2 t/m CS
J
Jl, J2
J3 t/m J6
J7, JB

lN4000
7805
2200 IJF, l6V
100 nF
draadbrug
24-pens voetje
3l-pens connector (male)
schroefconnector

Komponentenlijst open collector output-kaart:

ICl
Ic2, IC3
IC4
Tl t/m TB
Cl, C2
Jl
J
AO t/m A7
Rl t/m R17
R1B t/m R2S

74LS374
74LS136
74LSOS
BCS47
100 nF
3l-pens connector (male)
draadbruggen
B bit dil-schakelaar
4,7 kO
draadbruggen

Komponentenlijst instelbaar venster- en spanningsnivo-kaart:

Pl, P2
P3

R14-2l, R22-29, R30-37Ul
U2, U3
U7, UB
U9, UlO
U11
U12
U13, U14
CS t/m C9
SWl
SW2
RO t/m R9
R10 t/m R13
R14

l6LDB
74LS136
2732
74LS24S
ZN42B
74LS373
LF1S6
lIJF
6 bit dil-schakelaar
wisselschakelaar
4,7 kO
10 kO
390 C
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4,7 kO-weer
standsarray
25 kO (potm. )
500 kO (potm. )
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