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SAMENVATTING.

Met behulp van statistische gegevens vindt bepaling plaats van

het vermogensspectrum van een videosignaal.

Het vermogensspectrum bl ijkt geconcentreerd te zlJn om veelvouden

van de lijn- en rasterfrequentie van het televisiebeeld.

De gevonden eigenschap dat het vermogensspectrum is geconcentreerd

om veelvouden van de lijnfrequentie wordt geidealiseerd door er van

uit te gaan dat de helft van het vermogensspectrum leeg is.

Er wordt dan tot een coderingsmethode gekomen waarbij het videosignaal

met de helft van de gebruikelijke frequentie wordt bemonsterd.

Deze coderingsmethode wordt in vereenvoudigde vorm toegepast.

De resultaten worden vergeleken met een pulscode gemoduleerd videosignaal

waarbij de bemonstering met de gebruikelijke frequentie plaats vindt.
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1. INLEIDING.

am verschillende redenen is er tegenwoordig dikwijls behoefte om

communicatie langs digitale weg te doen plaatsvinden. De voornaamste

reden hiervan is dat daarbij de mogelijkheid bestaat cumulatief op

tredende fouten praktisch te vermijden.

De tot nu toe gebruikelijke methoden voor het digitaal coderen van

videosignalen vereisen echter een vrij grote bit-frequentie van het

digitale kanaal.

Zo is er in deze vakgroep een pulscodemodulatiesysteem voor video

signalen aanwezig dat werkt met een bitrate van 100 Mbit/sek. Voor

de overdracht van het digitaal gecodeerde signaal is dus eeh kanaal

met een bahdbreedte van 50 MHz vereist, terwijl de bandbreedte van het

videosignaal slechts 5 MHz bedraagt.

Bij pulscodemodulatie van het videosignaal blijkt dat de aan het kanaal

aangeboden bits gecorreleerd zijn. Uit de informatie theorie voIgt dan

dat er een coderingsmethode moet bestaan die met een lagere bitfrequentie

werkt.

In dit verslag wordt na bepal ing van het vermogensspectrum van een video

signaal tot een coderingsmethode gekomen waarbij de bitfrequentie van

het digitale kanaal wordt gehalveerd.

Reeds in 1934 verscheen er een publikatie van Mertz en Gray [1] waarin zij

het vermogensspectrum van videosignalen beschouwen.

Voor enkele televisiebeelden, (zowel stilstaand als bewegend) hebben Mertz

en Gray het vermogensspectrum bepaald.

Dit vermogensspectrum blijkt geconcentreerd te zijn om veelvouden van de

lijn- en rasterfrequentie. De oorzaak hiervan is de grote correlatie tussen

de lichtsterkten van respectievelijk in een raster boven elkaar en in

opeenvolgende rastersop dezelfde plaats gelegen beeldpunten. Ter illustratie

laat fig. 1.1 enkele berekende spectra zien van de erbij getekende beelden.

(Overgenomen uit [1] ). Deze figuur heeft betrekking op televisiebeelden

met 1ijnfrequentie van 940 Hz.
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Fig. 1.1.

Bij het uitwerken van berekeningen zal, tenzij anders vermeld, worden

uitgegaan van televisiebeelden die overeenkomstig de CCIR normen zijn.

Enkele van deze normen zijn:

Het televisiebeeld heeft de vorm van een rechthoek.

De verhouding breedte/hoogte van het beeld is 4/3.

Een volledig beeld bestaat uit twee halfbeelden of rasters.

De halfbeelden ontstaan door het aftasten van een beeld~ beurtelings

op de in fig. 1.2.a en 1.2.b aangegeven wijze.

Een halfbeeld bestaat uit 312 gehele en een halve lijn.

De bandbreedte van het videosignaal is 5 MHz.

De signaal/ruis verhouding, volgens definitie van CCIR is beter dan 50 dB.
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Fig. 1.2.

Hieronder wordt een lijst van in dit verslag veel gebruikte symbolen

gegeven.

Tenzij anders vermeld, hebben zij de erachter vermeldde betekenis.

Symbool Betekenis

lijntijd

rastertijd

beeldtijd

bandbreedte van videosignaal

bemonsteringshoekfrequentie

bemonsteringsfrequentie

afstand tussen twee lijnen in raster

breedte van televisiebeeld

hoogte van televisiebeeld

afstand tussen twee naast elkaar liggende beeldelementen

afstand tussen twee boven elkaar liggende beeldelementen in een

raster

w
r

rasterhoekfrequentie
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Zoals vermeld is de bandbreedte van een videosignaal 5
videosignaal kan dus volgens het bemonsteringstheorema

onafhankel ijke waarden per sekonde aannemen.

Gedurende een 1ijntijd is dit aantal 64.10-6 .107 = 640.

Gedurende de tijd van een volledig beeld is dit aantal

Men definieert het aantal beeldelementen van een beeld

mogel ijke aantal in het beeld aanwezige punten met onafhankelijke licht

sterkte.

De afstand tussen twee beeldelementen op een lijn is L/640. Deze afstand

noemen we dh.

De afstand tussen twee boven elkaar gelegen beeldelementen van een
d

volledig beeld is H/625. We noemen deze afstand ~.

We vinden dan de verhouding:

horizontale afstand beeldelementen = L • 625 4
verticale afstand beeldelementen 640 ~ = 640 625 = 1 33 .,

Dat deze verhouding niet een is hangt samen met het verschijnsel dat de

horizontale afhankelijkheid van de lichtsterkte in een T.V.-beeld continu

is en de vertikale onafhankel ijkheid niet continuo

Als men dus een weergave systeem zou maken waarbij het verloop van de

1ichtsterkte langs een verticale lijn continuer is dan bij de gebruikelijke

methode. zou met een grotere lijn afstand dus met minder beeldelementen

kunnen worden volstaan. (Zie [4]).

We gaan hier verder niet op in.

Uit het vorige volgt dat in een raster (= halfbeeld) geldt:

verhouding horizontale afstand beeldelementen =1 . 1 3
verticale afstand beeldelementen 2 • 0.65.

Opmerking:

Omdat een deel van de tijd het videosignaal niet direkt wordt gebruikt

voor de weergave van een beeld is in werkel ijkheid het aantal beeld

elementen van een T.V.-beeld kleiner dan 4.105.
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Verder definieren we neg de velgende funktie:

t. (t) =
x - Itl/x veer It/Ix ~

e veer I'tr/x >

Deze funktie is afgebeeld in fig. 1.3.

Fig. 1.3.
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2. HET VERMOGENSSPECTRUM VAN EEN VIDEOSIGNAAL.

Uit de stochastische signaaltheorie voIgt dat het genormeerde

vermogensspectrum S(w) van een signaal de Fourier integraal is

van de genormeerde autocorrelatiefunktie p(t):

00

S(w) = Loo p(t).coswt dt

p (t)
,

J_:S(w).coswt dw= "f;

Met normeren van een signaal wordt bedoeld: het signaal met een

zodanige factor vermenigvuldigen dat het vermogen ervan een wordt.

2.2. De autocorrelatiefunktie en tweedimensionale correlatiefunktie.

Het videosignaal komt tot stand doordat een aftaster een tweedimensionaal

vlak volgens een bepaald gegeven patroon aftast. Elk moment t komt over

een met een plaats ~t = (xt,Y t ) in het tweedimensionale x-v vlak.

De aftaster geeft een signaal f(t) af dat correspondeert met de licht

sterktenop tijd t in de punten (xt,Y t ) in het x-V vlak.

We definieren nu de correlatiefunktie R(~"~2) als de grootte van de

correlatiecoefficient tussen de lichtsterkten op de plaatsen~, = (x"Y,)

en ~2 = (x2 'Y2) in het T.V. beeld.

lndien de correlatiefunktie R(~"~2) bekend is kan hieruit de autocorrelatie"

funktie p(t) van het videosignaal worden bepaald.

Er geldt:

= R (a , at ) .
--r - +T

In het volgende nemen we aan dat de correlatie tussen de lichtsterkten

op twee punten ongevoelig is voor de translatie (= verplaatsing van het



x-y assenstelsel met behoud van richting van x- en y-as).

In plaats van R(~" ~ + ~1) schrijven we daarom voortaan: R (~).

2.3. bl~~r~~~~rg~g~Y~Q~_2Y~r_!~~~~I~~Q~12Q~!~_~2rr~!2!1~_IQ

r~!~YI~l~e~~!~~Q~

In [2] beschrijft E.R. Kretzmer metingen van de tweedimensionale

correlatie van lichtsterkten in enkele T.V. beelden.

Hierbij wordt de plaats van een punt beschreven in poolcoordinaten

(r, ¢).

Voor enkele beelden is de correlatiefunktie voor zowel horizontaal

(¢ = 0), vertikaal (¢ = 900
) als schuin Lo.v. elkaar gelegen beeld

punten gemeten.

Uit de meetresultaten blijkt dat de correlatiefunktie in horizontale

richting R(x,o) en in vertikale richting R(o,y) voor elk van de

gemeten beelden goed kan worden benaderd door respectievelijk

R(x,o) = e en

Hierbij zijn c, en c2 beide positieve konstanten. Voor beelden met

vee! detail zijn de konstanten groter dan voor beelden met weinig detail.

De uitdrukkingen (2.1) en (2.2) kunnen geschreven worden als

= e -c2lyj = P
v

en

R(x,o)

R(o,y)

= e = P Ix Idh
h

(2.4)

met Pv en Ph de correlatiecoefficient tussen twee resp. boven en naast

elkaar gelegen beeldpunten en met dv en dh de afstand tussen resp. twee

boven en naast elkaar gelegen beeldpunten.

Uit de metingen blijkt dat voor beelden met weinig detail geldt

Ph ~ Pv = 0.98 a 0.99 en voor beelden met veel detail Ph ~ Pv = 0.85

a 0.90.

-;t,

J.B. O'Neal heeft soortgelijke metingen verricht en komt tot dezelfde
konklusie. Zie [3].



-10-

Voor beelden met extreem veel detail werd gevonden Ph

0.75.

'" P = 0.70 av

In fig. 2.1 zlJn voor een van de onderzochte beelden in het r-¢ vlak

(poolcoordinaten) enkele verzamelingen van punten aangegeven met de

eigenschap dat de correlatiefunktie van deze punten konstant is.

Fig. 2.1. Verzamelingen van punten met dezelfde correlatie voor

een van de gemeten beelden. (Uit [2 ]).

2.4. ~D~l~!l~fb~_~l!Qr~~~lng_~QQr_Q~_!~~~Ql~~o~lQn~l~_fQrr~l~!l~f~O~!l~

van een To V. bee Id.-------------------

Uit 2.3 volgde dat voor de tweedimensionaJe correlatiefunktie bij goede

benadering geldt:

en

R(x,o)

R(o,y)

= e

= e

(2. 1)

(2.2)

In de literatuur* wordt voor de correlatiefunktie R(x,y) vaak gesteld:

R(x,y) = e -c1lxl - c2 1yl

-k
b. v. [11] bIz. 1 en [10] bIz. 619.
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Het feit dat R(x,y) dus kan worden geschreven als het produkt van

een funktie van x en een funktie van y (= separatie variabelen) is

voordelig bij het uitvoeren van berekeningen.

Een correlatiefunktie die ook voldoet aan (2.1) en (2.2) is:

(2.6)

Voor vertikaal of horizontaal t.o.v. elkaar gelegen punten (dus resp.

y = 0 en x = 0) zijn de uitdrukkingen (2.5) en (2.6) gelijk.

Dit geldt echter niet voor x ~ 0 en y ~ o.

Om te beoordelen welk van de uitdrukkingen (2.5) en (2.6) het meest over

eenkomt met de werkel ijkheid beschotlwen we verzamel ingen van punten met

konstante correlatie.

Dit zijn dus verzamelingen van punten waarvoor geldt: R(x,y) = konstant.

Met de aanname (2.5) volgt dan:

konstant

Dit is de vergelijking van een ruit.

In fig. 2.2 zijn enkele van deze verzamelingen aangegeven.

Met de aanname (2.6) voigt een verzameling van punten met konstante

correlatie uit:

Dit is de vergelijking van een ell ips.

In fig. 2.3 zijn enkele van deze verzamelingen aangegeven.
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Fig. 2.2. verzamelingen van punten

met konstante correlatie voor

R(x,y) = exp (- c11xl - c2lyl)

Fig. 2.3. Verzamelingen van punten

met konstante correlatie voor

R(x,y) = exp (- Ic
1

2 x2 + c2
2 yt)

Vergelijken we de figuren 2.2 en 2.3 met de in fig. 2.1 aangegeven door

Kretzmer gevonden verzamelingen, dan is de konklusie dat de correlatie

funktie behorend bij fig. 2.3 de werkelijkheid beter benadert dan de bij

fig. 2.2 behorende correlatiefunktie (dus R(x,y) = exp (- Ic
1

2 x2 + c2
2yZ)

is een betere benadering dan R(x,y) = exp (- c11xl - c2lyl) ).

In het volgende zal zowel benadering (2.5) als benadering (2.6) worden

toegepast.

2.5. ~~!_~~r~2g~Q~~e~~!r~~_~~Q_~~Q_~I~~2~lgQ~~l_~~Q_~~Q_2Q~IQ~i9

gr22L~~~l2~

We beschouwen eenoneindig groot beeld dat door een aftaster in horizontale

richting met konstante eindige snelheid v wordt afgetast.

De autocorrelatie van het aftastsignaal is dan:

p (t) = R(vt,o).
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lowe I volgens aanname (2.5) als (2.6) is:

R(vt,o) = exp (-!clvt!) = exp (- cltl).

Het vermogensspectrum van het videosignaal is dus:
00 00

2Re{J 00

0
exp (- c

l
vt - jwt) dt} = _2_cl_v__

(c
l
v)2+w2

(2.6.a.)

Een praktische waarde voor clv wordt gevonden door te bedenken dat

de correlatie tussen twee opeenvolgende monsters (tijdsverschil dus
1 -7 -7
2B = 10 5ec ) ongeveer 0.97 is, zodat exp (- c1v.l0 ) = 0.97, dus

c 1v ~ 3.10.

Voor w = clv ~ 3.105 is 5(w) = ! 5(0).

In fig. 2.3.a. is 5(w) volgens uitdrukking (2.6.a.) op logaritmische schaal

geschetst.

Hierbij komt 0 dB overeen met de waarde 5v van het vermogensspectrum

als dit vlak is in de band o-B (B = 5 MHz) voor een signaal met genormeerd

vermogen 1.

Deze waarde voIgt uit: in . Sv' 2n.5. 10
6

= 1 + Sv = 10-7.

201- ....._..

_20

Fig. 2.3.a. Het vermogensspectrum volgens (2.6.a).
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2.6. ~~~_~~r~9g~~~~~~~~r~~_~~~_~~~_~~!~~l~l~~~~!9_9~~_9~_~9r~

b~~f~_~~Q_~~Q_~~~lQ9lg_!~Qg~_r~~~~

Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd medegedeeld is het vermogensspectrum

van een videosignaal geconcentreerd om veelvouden van de lijnfrequentie

doordat opeenvolgende lijnen op elkaar lijken.

Om dit effekt nader te bestuderen wordt in het volgende het vermogens

spectrum beschouwd dat hoort bij het videosignaal van een televisiebeeld

dat de vorm heeft van een oneindig lange reep met breedte L.

Het beeld wordt met konstante snelheid afgetast op lijnen die op afstand

d uit elkaar liggen. Zie fig. 2.4.

- L...

Nbem T£ de tijd die nodlg

is voor het aftasten van

een 1 i j n.

Fig. 2.4.

Al s op t i jd T + t de aftaster z i ch k 1i jnen lager in het beeld bevindt

dan op t i j d T, dan is:

I
L

(t - kT £) (2.8)xt + T - x
HT

Yt + T - YT
= -kd (2.9)
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De autocorrelatiefunktie van het videosignaal is dus:

...
p(t) = L:{R (~ (t - kT,q,) , - kd) . Pk(t}}

k=-QO R,
(2. 10)

met Pk(t) de kans dat op tijd t + L de aftaster zich k lijnen lager

in het beeld bevindt als op tijd T.

Op tijd T bevindt de aftaster zich ergens op een lijn. De tijd om

op d i t punt te komen vanaf het begin van deze Ii j nen noemen wea.

3 is een uniform op [0, TR,] verdeelde stochastische grootheid.

Nu is

p(a :;: kT
1

- t} • P ( d ~(k + 1)TR, -t).

Nu is P (3 :;: kT
t

- t) = 1 voar kT R, 

°voor kTR, 
l+.!.--k

T,q,

t ~ 0, dus voor t :;: kTR,

t :;: T , dus voor t ~ (k - 1)TR,

voor (k - 1)TR, ~kTR,

en P (3 ~ (k + 1)TR, - t) =

I~
voor (k + 1) TR, - t > T dus voor t < kTR,'
voor (k + 1) TR, - t < ° , dus voor t > (k + 1) TR,

+ 1 t voor kTR, < t < (k + 1)TR,- TR,

Voor de kans Pk(t) vinden we dus:

t - kT R, t - kT
Pk (t) 1

R,
= - voor

T,q, TR,

t - kT

°
R,

voor
TR,

~1

Zi e ook [10] bIz. 611.

(2. 11)

(Zie hoofdstuk 1 voor definitie van

de funktie ~T (t)).
t
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Met behuJp van (2.10) en (2.11) vinden we voor de autocorreltatie

van het videosignaal:

p(t) = ~{R ( ~t (t - kT t ), - kd) . ~T~ (t - kTt)} (2.12)
k=-co

Voor de aanname R(x,y) = exp (-/ c/x2+ c2
2 y2) vinden we dus:

met

p(t) = t{exp

k=-"

kT g)}
(2.13)

(Z.14)

De funktie p(t) is geschetst in fig. 2.5.

o

\

f"

Fig. 2.5. De autocorreJatie van het videosignaal voor R(x,y) =
exp ( - Ic 1

2 x2 + c2
2y2) en voor het beeld van fig. Z.4.

Er treden maxima op voor t = kTt'

SteJ p de correJatie tussen twee boven elkaar gelegen beeldpunten (dus
v

op afstand d).

Dan is Pv = exp (- cZ.d). (2.15)

De waarde van het n-de maximum links of rechts van het nulpunt is dan pyn.

Het verJoop van de autocorrelatiefunktie onder de aanname (Z.5), dus voor

R(x,y) = exp ( - c11xl - c21yl) is ongeveer gelijk aan de in fig. 2.5

geschetste funktie. (Waarden en pJaats van maxima zijn gelijk).

Opmerking: Uiteraard zijn beide funkties even.
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In het volgende wordt het vermogensspectrum van het videosignaal

bepaald door Fourierintegratie van de autocorrelatiefunktie.

Dit wordt gedaan voor tween gevallen en wel

1. R(x t y) = exp

2. R(xty) = exp

(aanname 2.5)

(aanname 2.6)

Geval1. R(xty) = exp (- c1lx) - c2lyl).

Met behulp van (2.12,2.14 en 2.15) vinden we:

p(t) = ~{e - calt - kT21

k=-""

Het vermogensspectrum is dan:

, omdat p(t) even is:

00

2 f t{e-
o k=o

J
T2 .,.

2 e - cat. (1 t ). coswt dt + 2 L:
o - T2 k=:l

00

cosw

liT (t - kT 2) dt.
2

Stel nu t - kT 2 =: t I en daarna t I =: t. We vinden dan:

S(w) 2 f
T2 - cat ( 1 t )dt += e coswt - T

20

Nu is cosw(t + kT2) = coswt.coskwT
2

+ sinwt.sinwkT
t ( =: even funktie

van t + oneven funktie van t), zodat
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coswt. (1 - +) dt + 4 f JT9,e - cb k coskwT9,'
k=1 0

~T (t) coswt dt =
9,

eo

2L
k=1

e k } { JOT£e - c t (t )cb . coskwT9, . 2 a . coswt. 1 -1 .

co - c kStel Sp(w) = + 2 ~ e b. coskwT£ (2.17)
k=1

Sb(w) 2 f
T9, - cat ( 1 t dt. (2.18).en = e coswt. - T
0

S ( ) . . d' k f k I . d 2TIW IS een perlo Ie e ute van w met perlo e -- = wo '
P T9, N

Zowel S (w) als S (w) kunnen worden vereenvoudigd:
p 0

{
~ e (- cb + jwT o ) k}= 1 + 2 Re . LJ N

k=1

De vorm tussen accoladen is een meetkundige reeks met als som:

, zodat

- 2cb- e

1 + e -2cb - 2 e -cb .coswT9,

Met behulp van (2.14) en (2.15) voIgt e - Cb = Pv = correlatie tussen

twee boven elkaar gelegen beeldpunten, zodat

S (w) =p

1 - P 2
v (2.20)

Deze periodieke funktie

d
. . . 1 +van e maxima zlJn ~_

+ t)w£. De waarden van de minima zijn

van w
Py

Pv
S (w) is minimaal voor w = (np

is maximaal voor w 2TI= n -- = nw n • De waardenT9, N
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Door partiele integratie van uitdrukking (2.19) volgt:

(2.21)

2 (c 2 - w2 )
a

T
t

(c
a

2 + w2 )2

(c 2
a

2 c
So(w)

a
=

c 2 + w2
a

+ 2 e - caTt - w2 ).coswT t - 2 ca·sinwTt I
T (c 2 + w2 )2

t a

S (w) is een monotoon dalende funktie van w.
p L

Stel Ph = exp (- T
t

• c 1.dn) . Ph is dus de correlatie tussen twee

naast elkaar I iggende beeldelementen. Indien de tweedimensionale correlatie

richtingsonafhankel ijk is, is Pv = Ph.

Op blz. 20 is het verlo6p van de periodieke funktie S (w) geschetst voor
p

enkele waarden van P .
v

Op blz. 21 is een tabel van funktiewaarden aangegeven.

Op blz. 22 is de funktie van So(w) geschetst voor enkele waarden van Pn.

De funktie So(w) is getabbelleerd op bIz.

Na vergelijking van de funkties S (w) en S (w) volgt de konklusie datp 0

de funktie So(w) "glad" is Lo.v. de periodieke funktie Sp(w)

De konklusie van het vorige is daarom:

Indien de tweedimensionale autocorrelatiefunktie van de vorm R(x,y) =

exp ( - c,lxl - c2lyl) is, dan kan het vermogensspectrum van het televisie

beeld volgens fig. 2.4 worden geschreven als het produkt van een periodieke

funktie S (w) en een ten opzichte van s (w) gladde funktie So(w), dus:p p
/"/'

S(w) = So(w). Sp(w). (2.21.~
,/

met s (w) en S (w) . volgens respectievel ijk uitdrukking (;/20) en (2.21).
P 0

In fig. 2.7 is dit spectrum op logaritmische schaal p~s~hetst voor
/

Ph = Pv = 0,95.

Bedenken we dat Ph de correlatie tussen twee opeenvolgende monsters is

(die tijd 1/2 B=10- 7 seconden uit elkaar liggen) dan volgt met behulp van

(2.16):
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'
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10._1,<:>9,( \) (w) )
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-1 1 • ~) ~):3
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Tqoel b~horende b~J grafiek van So(w) op bIz. 22.



10~ LsJw»)
olD

lb

llc

\1,

10

e

~

It

1

0

0 to
-l

-1,

-b

-9

_'0

-'1
-,~

_lb

-18

-22-

100 Ito lito I bo 1190 1.00 2.10



-23-
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De periodieke funktie vertoont

maxima en minima van resp. + 16 en

- 16 dB. (zie fig. 2.6).

De stippell ijn in fig. 2.7 geeft

het verloop van 5
0

(w) aan .

Met (2.21) voIgt dat 5(0) = 4.10-6 .

Laat evenals in 2.4.a 0 dB overeen

komen met S(w) = 10-7 (om zelfde reder

a lsi n 2.4. a) . -6
Dan is S (0) = 10 log 4.10 = 16 dB.

o 10-7
S (w) begint af te vallen als
o 5

w = 5.10 , en weI met 20 dB per

dekade .

'.
' ..

" ... b\4XtWtel.
", ~,., , ,

",

, ,,,, ., ,.,, , , , .,,,,
'" ,SoC..,),

,,, ,, ,
'.,

'.,. ",
~lKlMIll '.

W

\0' \0' IOIc IpS' 10" ·'01 108 ra2
--------------------- - -------------- Se.k.

~ to \4"u": "elll\A.

to

10

-10

-So

Fi g. 2.7.

Geval 2. R(x,y) = exp ( - Vc 1x2 + C2y2' ).

Volgens (2.14) is de autocorrelatie van het videosjgnaal dan:

Het vermogensspectrum is dan:

omdat p(t) even is,

Op soortgelijke wijze als in geval kan dit herleid worden tot:

I
T£.

t2 exp ( - c t) ( 1 - ) . coswt dt +a T£.0

""

f
T£.

c~2kz') .4 L coskwT £. (-/c 2 t 2 + coswt. ( 1 t dtexp - -a T£.k=l 0

(2. 22)
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Het is niet gelukt een analytische uitdrukking te vinden voor de uitkomst

van de integraal onder het I-teken.

Het vermogensspectrum is daarom uitgerekend door discrete integratie.

Evenals voor geval 1 bl ijkt het vermogensspectrum maxima te vertonen

voor veelvouden van del_ijn~n~~~=ntie __~tIl = ntllR,~en minima voo~ til = ( n + i).tIl

In fig. 2.8 is het verloop van de maxima en minima aangegeven. In tegen-

stell ing tot het spectrum van fig. 2.7 wordt de afstand tussen maxima en

minima voor grote waarden van til kleiner.

Op bIz. 25 is in fig. 2.9 het gevonden spectrum op logaritmische schaal

aangegeven.

2.7. ~~!_~~r~29~Q§§e~~!r~~_~~Q_~~Q_~I~~2~19Q~~!_~~Q_~~Q_r~~b!b2~~lg

!~!~~l§l~~~~!~.:.

In hoofdstuk 1 werd vermeld dat het vermogensspectrum van een videosignaal

zich koncentreert om veelvouden van de rasterfrequentie. De oorzaak hiervan

is dat opeenvolgende rasters van een T.V.-beeld op elkaar 1ijken.

Om dit effekt nader te bestuderen beschouwen we een videosignaal dat tot

stand komt door een beeld steeds op de in fig. 2.10 aangegeven wijze met

konstante snelheid af te tasten.

01. , , -+ - - -- - -
...

-< - - -- '- -, , ,
... ... ... ... ... , ,

,\"" ... ... .... ,
.... .... .. ...

Omdatopeenvolgende beelden over het

algemeen niet gelijk zijn, is de

correlatie tussen de lichtsterkten van

twee punten in het beeld niet aIleen

afhankel ijk van de onderlinge positie

van deze punten, maar ook van het tijds

~" verschil van aftasten van deze punten .
In.

Fig. 2.10.

E.R. Kretzmer deilt in de in 2.3 reeds vermeldde publikatie mede, dat

hij de correlatie tussen opeenvolgende filmbeelden heeft gemeten.



"IS SCw)

40

-25-

30

10

10

• 10

'Ma.xima va"" S~)

I

t
-10

Fig. 2.8.

S(W)

dB
40

.....
!lo ,

\
\
\

20 \
\
\
\

10 \

\
\

\
0 \ ,------ - ---. ....

_10

_20 I.AJ
1- Itl~ IrJ'" l~

{"
I"~ I'"10 It:'

Fig. 2.9.



-26-

Voor de correlatie tussen twee dezelfde punten van opeenvolgende

beelden vond hij waarden van 0,80 a 0,86. Verder is er weinig bekend

over correlatie tussen opeenvolgende beelden.

Om berekeningen mogelijk te maken stellen we voor de correlatie tussen

overeenkomstige punten van het n-de en (n + m)-de beeld:

en voor de correlatie tussen het punt (xo ' Yo) van het n-de beeld

en het punt (xo + x. Yo + y) van het (n + m)-de beeld:

R( ) e - c3TrlmJx,y . (2.24)

met R(x,y) volgens aanname (2.5) of (2.6).

Dit is dus een funktie van 3 variabelen.

Als op tijd t + T de aftaster zijn k liJnen lager en m beelden verder

bevindt dan op tijd T, is

(2.25)

= - kd

LVerder is volgens (2.15): r- =
£

Voor de autocorreiatiefunkties

c·~.a

vinden we dus:

p(t+T,T) =~ ~ R(ca(t - kT£ - mT r ), - kd). e- c3
T

rl mi pk,m(t+T,T)

k=-~ m=--
(2.26)

Met Pk (t+T,T) = kans dat op tijd t + T de aftaster zich k I ijnen lager,m
en m beelden verder bevindt dan op tijd T.

2.7.2. Sepal ing van de kans Pk m(t+T~T)._______________________ L _

Laat het aftastproces van fig. 2.6 op een willekeurig moment beginnen.

Op t = 0 bevindt de aftaster zich dan op een willekeurige plaats in het

beeld.
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Stel dat deze plaats op de t-de lijn van boven is. De waarde van £

is dan een stochastische grootheid met kansverdel ing p(~) = 0 voor

£ ~ 0 en voor £ ~ 313 en 1/312 voor 1 ~ £ $ 312. (2.26.a)

Noem d de tijd die de aftaster nodig heeft om op het punt t = T te komen

vanaf het begin van de lijn waarop dit punt ligt. Volgens blz. is a

~~~__:=~ op [O'~~g}uniform verdeelde~tochastische gr~_~he~~~.

Daar na een tijdsverloop van mT de aftaster zich op dezelfder
plaats in het raster bevindt is:

Pk (t + mT + T,T) = P (t + T,T),m r k,o

Met behulp van (2.11) op blz. 15 zien we dat:

(2.27)

Pk oCt + T,T) = ~T (t - kT£). kans dat (£+k)-de lijn bestaat.
'£ (2.28)

De kans dat de (I+I<J-de 1ijn van het beeld bestaat is de kans

P ( 1 ~ J. + k ~ 312) = P (I ~ 1 - k). P (I ~ 312 - k).

Met behulp van (2.26.a) voigt dat deze kans gelijk is aan:

~312(k) (k geheel), ( lie hoofdstuk 1 voor definitie (2.29)

van deze funktie).

Met behulp van (2.28) en (2.29) vinden we:

(2.30)

Uit (2.30) en (2.27) voigt:

(2.31 )

Deze uitdrukking is onafhankel ijk van T.

Met behulp van (2.31) en (2.26) zien we dat p(t+T,T) onafhankelijk is van T

p(t}=tt R

k=-- in=--

(c (t - kT - mT) - kd). e - c3Trlml.
a ~ r '
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Het vermogensspectrum van het videosignaal is dus:

5(00) = J-: p(t). e - joot dt

-kd). e - c3Tr lml '~312(k)'~T (t).e- joo(t+!mITr+!kITt )
t

(2.33)

We onderscheiden nu twee gevallen:

Geval 1: R(x,y) = e - c,1 xl - c21yl (aanname (2.5))...

Geval 2: R(x,y) = e
- Ic,2x2+ c2 2y2 (aanname (2.6))

Geval 1.

De uitdrukking (2.33) is dan gel iJk aan

~ ~

5(00) = Le -c3Trl mf + jmTroo. L e -cb1 k l ·Aj12(kl.

m=-~ k=~~

. e -jkTtoo [e -cb t . AT (t). e -joot dt =
-00 t

omdat de integrand even is en omdat AT
t

(t) = 0 voor t > T~

(Zie (2.19))

Op dezelfde wijze als op blz.,8 voIgt:



(2.35)
+ Pb 2 - Z PbcoswT r

P = e-c3Tr l' t k t' t . tmet b = corre atle tussen wee overeen oms Ige pun en UI

twee elkaar opvolgende beelden.

Sb(w) is dus een periodieke funktie van w met als periode de raster

f req uen tie Wr'

() ~ e -cb!kl - jwkT n • A (k)Stel SQ, W = L.J ltv Ll 312
k=-ot

SQ,(W) is een periodieke funktie en is gelijk aan:

2 {1 + e(n+1)a. cos(n-l).b) 
SQ,(w) = - 1 +

1 + e2a - Zeacosb.

nae

(2.36)

acosnb - e cosb}

2 {(n+1).e (n+1)a . cos(n-1)b - nena.cosnb - e acos b}

n (l+e 2a - 2e a cosb)

+ 2 (1+e(n+1)a. cos(n-1).b - ena.cosnb - eacosb) (2e 2a - 2eacosb)

n (l+e 2a - 2eacosb)2

met n = 312, a = -cb' b = wTQ, (Zie appendix)

De periode van de funktie is gelijk aan: 2TI/TQ, = wQ,'

(2.37)

Op bIz. 30 is het verloop van SQ,(w) geschetst voor Pv = 0,85 en voor

Pv = 0,95.

De funktie Sb(w) is van dezelfde gedaante als de funktie Sp(w) uit 2.5.

(AIleen periode is anders).

Voor de grafiek van Sb(w) kan dus worden verwezen naar blz.

(Vervang hierin Pv door Pb en WQ, door wr).

Konklusie geval 1: Bij aanname van de driedimensionale correlatiefunktie:

-c3T ImlR(x,y). e r (volgens (2.24)) met

R(x,y) = exp (- c11xl - czlyl) (volgens aanname (2.5)),
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kan ret vermogensspectrum van het videosignaal behorende bij

het rechthoekig beeld beschreven in 2.6 geschreven worden als:

(2.38)

waarbij S£(w) en Sb(w) periodieke funkties zlJn met periode van

respectievel ijk w£ (= lijnfrequentie)en wb ( = rasterfrequentie).

De funktie So(w) is IIg1adll ten opzichte van S£(w) en S£(w) is weer

een 'Igladde 'l funktie ten opzichte van Sb(w).

Het spectrum volgens (2.38) is geschetst op blz.

Geval 2.

De uitdrukking (2.33) is nu gelijk aan:

5(w) = JJ2_~ t;~ e leo't
2

+

"T
t

(t). e -jw(t + m Tr + kTt) } dt •

(1 - f) eoswtdt]

2 2' ]+ k d. (1 - f) coswtdt

Met behulp

[2 J: e cat ( 1 - f ).eoswtdt +

311 T I

4 '""' (1 - ...l...) J Ica
2

t
2

+ k
2

d
2

+ L.J 312' e .
k=l 0

-c3 'm IT - jmwT r [ 2 JT. ca t te r • e. (1 - y)+coswtdt +
o

~ k JTt Ic 2 t 2
+ 4 L.J( 1 - 312 ). coswkT t e a

k=l 0

va n (2 . 35), (2. 19) en (2 •21) vo 19t :

31 1

[250 (w) + 4 ~; (1 - 3~2) . coSwkTJ:

f
T£ ~,...c-2-t-2-+-k-2-d""'2' t ]
ea. ( 1 - T ).coswtdt .

o

Het is niet gelukt voor de integraal onder het L-teken een analytische

uitdrukking te vinden.
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Het spectrum van een videosignaal volgens uitdrukking (2.38) op bIz.

(niet op schaal),

w
t

= 2~. 15625 rad/sek.

wr = 2~. 50 rad/sek.
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3. IDEALISERING VAN HEr VERMOGENSSPEcrRUM VAN EEN VIDEOSIGNAAl.

CODERING MET VERlAAGDE BEMONSTERINGSFREQUENTIE.

In hoofdstuk 2 bleek dat het vermogensspectrum van een videosignaal

zich o.a. concentreert om veelvouden van de lijnfrequentie w
t

'

De oorzaak daarvan Is het op elkaar lijken van opeenvolgende lijnen.

Voor een nadere beschouwing van dit verschijnsel wordt het frequent ie

domein op de volgende wijze in twee gebieden A en B verdeeld:

Gebied A: all e waarden van W met (n-1/4)w.Q, ~ w ~ (n+1/4)w.Q, (3.1)

Gebied B: all e waarden van w met (n+1/4)w
t

< w < (n+3/4)w.Q, (3.2)

Een en ander is geilustreerd in fig. 3.1.

Fig. 3.1.

Stel p het deel van het vermogen van het videosignaal dat in de frequentie

banden gevormd door het gebied A is gelegen.

Om een indruk van de waarde van p te krijgen, beschouwen we het video

signaal behorende bij het beeld beschreven In 2.6.



Dit is een videosignaal waarbij de effekten tengevolge van het op

elkaar lijken van opeenvolgende lijnen naar voren komen.

In 2.6. werd voor het vermogensspectrum gevonden:

(2.2l.a)

met 5 (w) een gladde funktie ten opzichte van 5 (w) en met 5 (w)o p p
een periodieke even funktie van w met periode w~:

- Pv2
-

5 (w) (2.20) \
p

+ Pv
L 2 P cos 21T- W

V w~

"" (n+l /4 )w,e
)~~1T .5 (w).5 (w)dw

(n-l/4)w,e 0 p
n=-ao

'" ---~_._-----_...__ .. -

p :=

""
I_:Ltr 5 (w). 5p (w)dw

0

Daar 5 (w) een gladde funktie is ten opzichte van 5 (w), veranderto p
5

0
(w) in een interval met breedte w~ weinig.

Daarom geldt bij goede benadering:

1 f/4W,e
2i'f . 5o (nw,e) 5 (w)dw

-1/4w~P

w~
2 J: Sp(w)dwp :=-

1 JW t w~

21T 5o(nw~). t: S (w)dw
w p- ~

2"

met (2.20) zien we dan:

w,e 1 _ P 2 1T 1 P 2

f~
-

2 J: v v -dxp dw = - =
w~ + P 2- 2 P cos 21T 1T 1 + P 2 - 2p cosx-.wv ' v

w~
v v

+ P I: 2 + P
2 v x' ) v 0.3)- arctan . tg - = - arctan
'If - Pv 2 1T - Pv
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Deze integraal is voor enkele waarden van p bepaald. De resultaten
v

zijn op bIz. 35 aangegeven in tabel 3-1 en fig. 3.1.a.

....... ~~.:) +.:'~Jj'\

+. :(~'l +. (":l .... '-<
+ •. j 1

p

+. 7/j~';

+ .. q /..... ~/

De konklusie van de berekeningen is:

Indien de correlatie tussen twee boven

elkaar gelegen beeldelementen groter is

dan 0,85 ligt minstens 95% van het vermogen

spectrum van het videosignaal in het

gebied A.

Voor p = 0,95 is het percentage zelfsv
98%.
Dit resultaat kan worden geidea}iseerd

door te stellen:

Tq bel 3.1. Deel van het vermogen

dat in gebied A ligt voor enkele

waarden van Pv'

S(w) == °voor

in gebied B
(n+l/4) < w < (n+3/4), dus

w
t

In het volgende wordt een vermogensspectrum met deze cigen~chap een ge

idealiseerd vermogensspectrum genoemd.

deal vOW' ver~17~t'W\s·
spe.\:.ru," iwt ~t.b i «d A

.~

.1

oJ

17 ~ .1 .2, .~ .It .s .~ .1 .8 ., I.: fv

Fig. 3.1.a.
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Stel het tot B Hz of tot ~ rad/sec begrensde videosignaal: f~(t)

en de fouriergetransformeerde ervan: F~(w)

Het geideal iseerde frequentiespectrum kunnen we schrijven als:

F (w-nw n )/:'w,n N

N

F~(w) = L
n=-N

met ~ (w) de fouriergetransformeerde van een tot ~wuW,n
beg rensde funk tie f. (t) :uW,n

f. (t) 0--0 F. (w)uW,n uW,n

N wordt bepaald door de bandbreedte van het videosignaal:

band-

(3.6)

N
621T.5.l0

21T.15625 ~320 voor Europese normen.

Met (3.5) en (3.6) voIgt:

N

F~(t} = ~
n=-N

f b • 'wn (t) . 5 i n nw,t} .
f. (t ) . cos nw n t +a,uw,n N

Kennel ijk bestaat het signaal uit een serie draaggolven met frequentie
w£

nw£ die in amplitude worden gemoduleerd door tot [).w = ~ bandbegrensde

signalen.

Konklusie:

Het geidealiseerde videosignaal kan worden opgevat als een eindige fourt~r--

reeks met periode gelijk aan de lijntijd van het televisiebeeld en waarvan de

coeficienten langzaam varieren.



...
sT (t) =2: o(t - nTs) ,

s
n=-"

dan is het signaal fs(t) dat hierdoor ontstaat:

.. •
f s (t) fn(t}· ~ o(t - nT ) 1 I:= 0--0 -s T

n==-" s n=-e>
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Indien een tot ~ bandbegrensd signaal f~(t) 0--0 Fn(w) wordt vermenig

vuldigd met een periodieke reeks van diracstoten:

Fn(w-nws )'

(3.8)

met w = 2~/T . (Zie collegediktaat telecom I II, hoofdstuk I).s s
Oit is een reeks van spectra van dezelfde vorm als F~(w), echter

verschoven over een stuk nws .

We definieren:

voor

voor

Iwlxl ~ 1

Iwixl > 1.

Indien Ws > 2n kan met een filter met overdrachtsfunktie Pn(w) uit

fs(t) het oorspronkel ijke signaal fn(t) weer worden gereconstrueerd.

Dit is een bekend resultaat van de bemonsteringstheorie volgens welke
neen signaal met bandbreedte 8 kan worden vastgelegd door er 28 = 2. 2n

monsters per seconde van te nemen.

Een en ander is geTllustreerd in fig. 3.2 en fig. 3.3.a. Hlerbij is voor

f~(t) het geTdealiseerd vldeosignaal gekozen.

'ndien het bandbegrense signaal een geTdealiseerd videosignaal is, kan

met een lagere bemonsteringsfrequentie het signaal worden vastgelegd.

Kies de bemonsteringsfrequentie groter dan de bandbreedte en gelijk aan

de helft van een oneven veelvoud van de lijnfrequentie dus:

of f s > 8 (3.9)

of f s = (k + 1/2).fQ, (k geheel)

Dan bestaat Fs(w) uit in elkaar 1iggende vershoven spectra FQ(w-nws)'

maar deze spectra overlappen elkaar nlet. Voor oneven n llgt Fn(w-nws )

in gebied B (gedefinieerd in 3.1) en voor even n in gebied A.
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f ...n.lt) 0-0

f ..n.lw)
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Fig. 3.2.
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Fig. 3.3. w ~ 2Q
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Met een fi Iter met overdrachtsfunktie:

HZ(w) = PQ(w). t Pt.w(w-nw.Q,),
n=-co

(3.10)

met t.w = w.Q,/4, dit is een filter dat gebied 8 spert, kan uit het

signaal fs(t) het oorspronkelijk geideal iseerd videosignaal worden

gereconstrueerd. Een en ander is geillustreerd in fig. 3.3.b.

Konklusie:

Het geidealiseerde videosignaal is volledig bepaald indien er f monsterss
per sekonde van worden genomen met

f > 8 en f ~ (k + l/Z)f n , waarbij
s s Jfv

8 = bandbreedte van het videosignaal en

f.Q,= lijnfrequentie van het televisiebeeld, waarop het videosignaal

betrekking heeft.

3.4. !b~~r~!l~~b_~~!~~rQ_~~~_~~~fll!~r_~~!_~~b~lQ_~~~_~~r!r~gl~g~:

!:!~!~~J:~~~~

Een filter met overdrachtsfunktie

ce

Hkam(w) = ~ Pt.w(w-nw.Q,)
n=-ce

(3.11)

met b.v. t.w = w.Q,/4 noemen we een kamfilter. (Zie fig. 3.4).

I

~-

..
r

o

Fig. 3.4.

1
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Fig. 3.5.

Een kamfilter kan in principe worden benaderd met een serie van

vertragingsnetwerken zoals aangegeven in fig. 3.5.

Voor de schakel ing van fig. 3.5. geldt:

Stel s i (t) 0--0 Si (ow) en su(t} 0--0 S (w).
U

-4jWT
4

su(t) 0--0 e L: ancosnwt. $. (w). dus
I

n=o

S (w) -4jWT
4

u L H(w) .s:1'W) = e a cosnWT =n
I n=o

Dit is een afgebroken reeks van Fourier.

Door het aantal vertragingsnetwerken groter te kiezen en door voor a en T
n

geschikte waarden te kiezen kan met de schakel ing van fig. 3.5 afgezien

van een tijdsvertraging het kamfilter worden benaderd.

De waarde van .de co~fficient a voIgt uit:
n

a
n

2=- 4
=-

W
t

J~cosnwT dOl.

Na uitwerking voIgt:
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a = 1/2
o

(-1 ) n
a2n+1 2n+1

a2n = 0 voor n ~ o.

De waarde van T voIgt uit 2TI/T = w£. dus T = T£

(3.12)

In fig. 3.b. is aangegeven hoe met een digitaal kamfilter uit het met

verlaagde frequentie bemonsterde videosignaal het oorspronkel ijke video

signaal weer kan worden verkregen.

HierbiJ is voor de bemonsteringsfrequentie de kleinst mogel iJke waarde

gekozen die aan (3.9) voldoet.

Voor het Europese systeem (8 = 5 MHz, f£ = 15625 Hz) is deze waarde:

f = 5007812,5 Hz (= 320 ~. 15625).s

1
Stel Ts = r

s
T is dus de tijd tussen tWee opeenvolgende bemonsteringen.s
Voor het Europese systeem is dus Ts = 500;812.5 ~ 200 nsec.

De sample and hold schakeling van fig. 3.6 bemonstert het analoge video
T

signaalop de tijden 0, T , 2T • 3T enz, en heeft een houdtiJd -2s .s s s
De vertragingsnetwerken worden elk gevormd door 2k+1 schuifregisters,

die schuiven op de tijden O. T~ , T , -23 T enz.
2 s s

De vertraging tussen ingang en uitgang van een schuifregister is dus

(2k+1).T /2=(k+!)T = Tn.
S S x,

Om schriJfwerk te vereenvoudigen definieren we de grootheid T door
Ts

T = 2"'
We definieren nog de funktie PT(t):

{
0 voor t <0 en voor t ~ T

voor 0 ~ t < T
(3.14)
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t----~--1X

/

/
,I

I
I

:zencler

----+~ \:

Fig. 3.6. PCM codering met verlaagde smaple frequentie.

Europees systeem: T~ = 64 ~seCt k = 320 t Ts ~ 200 nsec.

Uit het vorige voIgt dat voor het signaal sa(t) in fig. 3.6 geldt:
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(3.15)

Verder is:

(3.16)

Met (3.15) voIgt dan:

N

sb(t + NTt ) =~
t=o

...
a~ .~ Si (2 nT) {PT (t - 2nT + H t) + PT(t - 2nT- ~Tt) }

n=-'"

Nu is f s = (k + !)ft , dus Tt = (k+~)Ts = (2k+1)T, zodat

N ..

sb(t+NTt ) = ~~ si(2nT). a~ {PT(t-(2n+2kHt)T)
1=0 n=-'" ...

Uit fig. 3.6 zien we: sc(t) = sb(t)~ 8(t-mT), zodat
m=-"

+ PT(t+(2kt+t-2n)T)}

(3.17)

...
sc(t+NTt ) = sb(t+NTt ). ~ 8(t-mT) (want Tt is een veelvoud van T).

m=-'" (3.18)

Om sc(t) te bepalen met behulp van (3.18) moet sb(mT) bekend zijn.

Uit (3.17) voIgt:

en [N/2J
sb((2m+1)T + NT

t
) =~

t=o
{Si (2mT-(2 +l)THT) + Sj (2mT+(U+l)Tt + T)}

(3.20 )

met [N/2] = N/2 als N even

N-1--2-- als N oneven
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Hiermee is een uitdrukking in het tijddomein gevonden voor het

uitgangssignaal s (t) van de schakeling van fig. 3.6, als funktie
c

van het ingangssignaal op de momenten 2nT = nTs .

Zoals in hoofdstuk 1 wordt vermeld is een T.V.-beeld vastgelegd

door een bepaald aantal beeldelementen die onafhankelijk kunnen zlJn.

In hoofdstuk 2 blijkt dat voor een gewoon T.V.-beeld deze beeldpunten

zijn gecorreleerd, hetgeen aanleiding was tot het ontwerpen van het in dit

hoofdstuk besproken systeem dat met verlaagde bemonsteringsfrequentie

werkt en waarin een digitaal kamfilter wordt gebruikt.

Het bemonsteren met verlaagde frequentie betekent dat beurtelings een

beeldelement wei en niet wordt bemonsterd.

Daar Ws = (k+i).wt of Tt = (k+~)Ts liggen op een vertlcale lijn beurte

lings wei en niet bemonsterde beeldelementen.

Een en ander is geillustreerd in fig. 3.8.

00000000000
00000000000
00000000000
0000000000 0
00000000000

Fig. 3.8. Plaats van beeldelementen in een beeld .

.a bemonsterde beeldelementen

o niet bemonsterde beeldelementen.

Indien we in (3.21) de waarden van de coefficienten at volgens (4.11.a)

substitueren ontstaat voor de spanning sc(t) in fig. 3.6:

Sc (t+NT,) - t-~ [{5 j (2mT). f (m) + f(m+l). [~} d;:i~.2 .

. {Sj(2mT+(2'+1)T, +T) + sj(2mT - (2'+I)T, +Tl}} .o(t-mT~
. ](3. 22 )



met f(m) voor oneven m

voor even m
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Daar na filteren van sc(t) met Pn(w) het oorspronkelijk signaal

fD,(t) ontstaat (afgezien van tijdsvertr_~ging), duidt de vorm tussen de grote

accolades van (3.22) kennelijk de waarden aan van fn(t) op de tijden mT.

Opeenvolgende monsters van fn(t) ziJn dus (voor m = 1,2,3,4 ••.. ):

[N/2]

s i (2mT). f(m) + f(m+l). L
R,=o

Kennelijk geeft het kamfilter, afgezien van een tijdsvertraging, be

monsterde beeldpunten rechtstreeks door terwijl niet bemonsterde beeld

elementen worden berekend uit de wei bemonsterde beeldelementen.

Een en ander is aangegeven In fig. 3.9.

x
n

0'0
o

OOOOOOO~OOOOOO
0000000000000
OOOoooctOOoOOO
oOoooflo'OoooOO
ooOooofioooooo
0000000000000
00.0000'"000000

~T

o bemonsterd beeldelement

o = niet bemonsterd beeldelement

ingangswaarde van beeldelement nr n.

Yn = uitgangswaarde van beeldelement nr n.

Konklusie:

Het kamfilter geeft bemonsterde beeldelementen rechtstreeks door.

Niet bemonsterde beeldelementen worden berekend uit de erboven en eronder

gelegen beeldelementen, hetgeen mogelijk is doordat de beeldelementen

behorende bij het geidealiseerd videosignaal afhankelijk zijn.



-47-

Om realisatie van het kamfilter uitvoerbaar te maken is het aantal

vertragingsnetwerken van de schakeling van fig. 3.6 teruggebracht

van 2N tot 2 en is gesteld:

De overdrachtsfunktie van het kamfilter wordt dan:

. T
H (w) = e JW Q,

kam
1 12' + '2 . coswT Q,) 0.24)

Deze funktie is aangegeven in fig. 3.10.

Fig. 3.10.

8ij het in het vorige besproken systeem wordt gebruik gemaakt van de

correlatie van verticaal ten opzichte van elkaar gelegen beeldelementen.

Om tevens gebruik te maken van de correlatie van horizontaal ten opzichte

van elkaargelegen beeldelementen wijzigen we het kamfilter nog verder door

de overdrachtsfunktie ervan in het x-y vlak als voIgt te maken.

1. een bemonsterd beeldelement wordt rechtstreeks doorgegeven;

2. een niet bemonsterd beeldelement wordt weergegeven als een lineaire

combinatie van het erboven, eronder en ernaast gelegen beeldelement,

op de manier zoals aangegeven in fig. 3.11 :
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Y, = x,

2.
, ,

0 Yo = 2' x, + 'Ii (x2+x3)·
,00 0

1
0

met x de waarde van het monstern
van beeldelement nummer n.

Fi 9.3""jYO

Y,

1 1
= 2 xl + ~(x2+x3)

= xl'

cos(w-nws)T o l!
(_l)m ( '" + _) =

2 2

Het vereenvoudigd kamfilter kan in principe worden gereal iseerd

met de schakel ing van fig. 3.'2.a.

In fig. 3.l2.b. is het bijbehorende tijddiagram geschetst.

De sample and hold schakel ing bemonstert het analoge videosignaal

op de tijden 0, 2}, 4T, 6T enz., en heeft een houdtijd 2T.

De vertraglngsnetwerken worden gevormd door schuifregisters, die

worden "geklokt ll op de tijden 0, 2T, 4T, 6T enz.

Merk op dat het aantal geheugenplaatsen per vertragingsnetwerk de

helft is van het aantal in de schakeling van fig. 3.6.

De getallen in het tijddiagram hebben betrekking op het nummer van

het beeldelement waar het bijbehorend 8-bits woord van afkomstig is.

De nummers van de beeldelementen zijn aangegeven in fig.3.l2.c.

Niet linearitiet van het vereenvoudigd kamfilter.

Voor het signaal s (t) in fig. 3.l2.a geldt:c .

sc(t-TJI..-T) = mY;OItJ [o(t-2mT). si(2mT) + o(t-(2m+l)T).

lsi((2m+l)T-T,Q) + si((2m+l)T + TJI..) si(2mt) lJ
. 4 + "-;'-""2--) , dus

• (T T) oe ~s (w) = e J w JI..+ . L S. (w-nw) 1 +
c m=-oe I s

( ) oe j coswT o (_l)m!
e jw To+T "" S ( ) 1 '"'" LJ. w-nw. + 2 + 2m=-oe I s

Na filteren van dit signaal met P (w), zie ftc 3.l2.a., vallen de termen

van de som met 1m! ~ 2 weg.
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. . Su(W) Pn(W) ,Sc(W) .
De verhoudlng S.(w) = S.(w) IS echter afhankelijk van Si(w) zodat

het vereenvoudigd kamfiltet niet lineair is.

, /S,,(~) ~J!) LQQ.1,.(\lc)r
u,.

S ~ la.c.l: ilb!r

0 P "'"
do.b· /)\A(

se.l"cb...

T.#'" 1,

M1---......--1

--
OSAMPlE
0( HoL.D

k\ok K

Fig. 3.12.a.

L

H

t I '3 " l~ IS' ''t It:) 1.l l.~ lS" 7..t 2~

,,
- - - - ,... ,... ,... .... ~ - ..- -

i

Fig. 3.12.b. (~) betekent: i- Xb + t (Xa + xc', met Xp = waarde van beeld

element n,£ p.
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Fig. 3.12.c.

Bij het ontwerp van het vereenvoudigd kamfilter is uitgegaan van het

in de vakgroep aanwezige PCM systeem. (Zie [6]).
In dit systeem is het mogel ijk de lijnfrequentie te koppelen met de

bemonsteringsfrequentie.

In dat geval worden er per lijn 800 monsters van het videosignaal

genomen. De bemonsteringsfrequentie is dan:

f s = 800.fQ, = 800.15625 Hz = 12,5 MHz.

Deze waarde voldoet aan de voorwaarden die uit de bemonsteringstheorie

volgen.

Nummer nu de beeldelementen en 1ijnen van een raster van het in de vakgroep

aanwezige PCM-systeem op de in fig. 3.13 aangegeven wijze.

I 1. '!> ~

(JOI (J02 8o~ 804

Ibo' lbot lbol I~OI.,
-

lltol 11<01 11.c0~ llt04
-

,}lol ~lo1 ~1~ ~2olf
--

1~8 1-'313 900

IS"~& lS~~ lboo

2.~~ U~~ 1&(00

~'~8 )I~tj ~100

~~8 3~" J.cooo

1

s

Fig. 3.13.
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Als van het bestaande PCM systeembeurtelings een monster weI en

niet wordt genegeerd is het effekt hetzelfde als wanneer de be

monsteringsfrequentie zou worden gehalveerd.

Dan is dus f s = 400.f
t

.

Echter dan wordt niet voldaan aan de eis (3.9):

Het gevolg is dat het patroon van weI en niet bemonsterde beeldelementen

is zoals aangegeven in fig. 3.14, terwijl dit zou moeten zijn zoals

aangegeven in fig. 3.8, d.w.z. een niet bemonsterd beeldelement moet

geheel zijn omgeven door bemonsterde beeldelementen.

000
.0 0

000

0 0 0

Fig. 3.14.

0000
000 0

000 0
o 000

Indien van opeenvolgende I ijnen in een raster van het bestaand PCM

systeem beurtelings de beeldelementen met even en on even rangnummer

worden genegeerd, is het patroon van wel en niet bemonsterde zoals

aangegeven in fig. 3.15.

Dit patroon vertoont veel meer gel ijkenis met dat van fig. 3.8, als

fig. 3.14 dat doet.

Het is dan mogelijk om niet bemonsterde beeldelementen op dezelfde wijze

te "berekenen ll als het vereenvoudigd kamfilter beschreven in 3.7. dat doet.

.00
000

000
o 0 0

Fig. 3.15.

o 0 00
000 0

.00 0

000 0
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Er is een schakeling gemaakt die uit de door het PCM-systeem aangeboden

monsters de juiste selekteert.

Deze schakeling wordt aanpasschakeling genoemd.

Op de aanpasschakeling is het vereenvoudigd kamfilter aangesloten.

De signalen nodig voor de schuifregisters, dataselectors enz. worden

opgewekt in de z.g. besturingsschakeling.

In fig. 3.16 is aangegeven hoe deze schakelingen zijn samengesteld.

So fC/f

fll4 11Q Qr

DIA
OMlelier

f

~--_...~. !Phd
lO~I·j"aQ.l be5t.LlC4"'vl t9bd~ Pelf aat'lp~~- @hl{SPUt

ven:~"'VOIl- h: n.rreM Ij = 12 sl1~ 51·I1.~s - r: "' [, t~ fJlt~ ct.l~d,

5"( SteeW\ .s:c.~oke.ll~~ kCl~ t .. Ll~r

~
'I'

... 6esl:uYiK~S-
S11t'~"lJ" ,'sal,e.- ~c kCtke.ll "}

r

t· ... lI&lS'l\

Fig. 3.16.

Aanpasschakeling.

am de schakel ing te beschrijven die het vereenvoudigde PCM-systeem

aanpast aan het vereenvoudigd kamfilter definieren we het volgende:

logische grootheid t: ,Q, = 0 als het

van een

,Q, = als het

ingangssignaal een beeldelement is

lijn met even rangnummer (zie fig. 3.13).

ingangssignaal een beeldelement is

met oneven rangnummer.

logische grootheid

p: l: = 0 als het ingangssignaal een beeldelement is

met even rangnumme r.

= als het ingangssignaal een beeldelement is

met oneven rangnummer.
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Het principe van de schakeling die het bestaande PCM-systeem aanpast

aan het vereenvoudigd kamfilter door uit de aangeboden monsters de

juiste te selekteren is aangegeven in fig. 3.17.

In fig. 3.18 is het bijbehorende tijddiagram geschetst.

De getallen in het tijddiagram duiden op het nummer van het beeldelement in

fig. 3.13, waar het bijbehorende a-bits woord van afkomstig is.

------

XKt '<1.
~ POi v
.:: 11,$ N'h c: Q.

" It
D Q. '--~ s b c

~

r:i o Q
I

tub
PeM

fs :o;l.1NHl

Fig. 3.17. Aanpasschakeling.
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'" ..

~I---""""""""''''''''''J.- ~ .a.-- ~-..a-''-- ''''- I--.....a-_I---_~'''''I----l_~_

q,~

11~======----..-oIII _
~C3~ t~S' fljb rG}1 t,~ ~ c:9 0 I <9cn. <90~ 8O'f (}os" &06 rj0f (j()f9

____a.

OL--.......-.l-

....t_l}_~_I 19 SO : 7 '31 ]...._'_9_~........_&_O_2_1,--_c9_0_~ c9_0_b_

Fig. 3.18. Tijddiagram behorend bij aanpasschakeling.
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In het tijddiagram zien we dat. overeenkomstig het doel. het uit

gangssignaal van de aanpasschakeling hetzelfde is als van een bemonsterings

schakeling die van de oneven lijnen in fig. 3.13 alleen de beeldelementen

met oneven rangnummer bemonstert en van de even lijnen alleen de beeld

elementen met even rangnummer.

Vereenvoudigd kamfilter.

Het principe van het vereenvoudigd, aangepast kamfilter is aangegeven

in fig. 3.19.

In fi g. 3.20 is het bijbehorend tijddiagram geschetst.

In fig. 3.21 z i jn de nummers van de beeldelementen aangegeven waarop

de getallen in het tijddiagram betrekking hebben.

De volledige schakeling bestaat dus uit 3 delen:

De schakeling is de uitgewerkte schakel ing van fig. 3.17. en is

gebouwd op een printkaart.

Het volledige schema is aangegeven op blz. 56.

Het doe I hiervan is de verschillende signalen op te wekken voor de

schuifregisters en dataselektors.

De schakel ing is gebouwd op een printkaart en het volledige schema

ervan is aangegeven op bIz. 60.

BIz. 61 laat een tiJddiagram van de opgewekte signalen zien.

De schakeling is de uitgewerkte schakeling van fig. 3.19, en

is gebouwd op 4 printkaarten.

Het vol ledige schema van de schakeling is aangegeven op bIz. 57. 58 en 59.

Op bIz. 62 is aangegeven hoe de verschillende printen zijn samengesteld.
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K K

Fig. 3.19.
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Fig. 3.20. F (~) =f beeldpunt y + t (beeldp. x + beeldp. z).

I 1 3. I~O S. b
O 1.• 0

18 01 802. 80~ B04 SoS dob 80]
0 '. 0 • 0 • 0

Ibol l 1:7." l. I~01> IboL., I~_OS I~Ob Ib_01• 0 • 0 • 0 •Il~PI 1.!4 0 1. !'{lf03 "'''l_O'i 41ot0S" 1·L.\i.°o '14_°1
0 • 0 • 0 • 0

]CjS to 7. fet 7~~ Boo

• • 0
lOS I." lei 1.8 10" 1t:~." 0•11 .S lBI. l.~.t IZC{B~~ .l."!l70• 0
:>() ~ib ~CJ Ji<9 ~O'3 ':}{OO•

Fig. 3.21. .= bemonsterd beeldelement
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Na deeodering van het met verlaagde frequentie bemonsterde PCM-videosignaal

blijkt na vergel ijking met het originele beeld dat scherpe overgangen

van liehtsterkten in het beeld onrustig worden.

De kwaliteit van het gedeeodeerde beeld is iets minder dan die van het

oorspronkelijk beeld.

Op een afstand van meer dan 3 meter is het verschil echter niet meer

zichtbaar (monitor-afmetingen 52 em x 39 em).

Voorts zijn beelden met de volgende codering vergeleken (f s betekent:

bemonsteringsfrequentie):

a) normaal PCM, f = 12,5 MHz, 3-bits codering per monster.s
b) PCM met gehalveerde bemonsteringsfrequentie, f = 6,25 MHz, 6-bitss

eodering per monster.

Voor beide gevallen is een digitaal kanaal met bitfrequentie van 37,5 Mbitl

sec vere ist.

Het bl ijkt dat de kwaliteit van het beeld voor geval b) veel beter is dan

voor geval a).

De waarnemingen geven aanleiding tot de volgende conclusies:

1. Indien studioeHsen aan het T.V.-beeld worden gesteld, is het in

dit hoofdstuk besproken systeem met vereenvoudigd kamfiiter een

ongeschikte methode voor bitfrequentie reduktie van het videosignaal.

2. Indien I'huiskamerkwal iteit" van een T.V.-beeld is vereist is het

in dit hoofdstuk besproken systeem voor bitfrequentie reduktie een

gesehikte methode (mogelijke toepassing voor beeldtelefoon).
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APPENDIX.

(meetkundige reeks)

k )I.1 - 312

(a+b j) k ( 1 k )I- - ="e . N

k e(a+bj)k =-1 + 2 Re

Bereken 5N(a,w) = - 1 + 2 ReI
e(a+bj)k _ 1

N

- 1 + 2 Re I 51,N (a ,b) - *52, N(a ,b)! ,me t

(a+b.)k 1 - eN(a+bj)
met 51 N(a,b) = e J =

, 1 - ea+bj

- 1 + 2 Re 1

=
_ eN(a+bj)

a+b'- e J

a-b'- e J
a-b'- e J

= dus

Re 1 s1•N(a •b) ~ =
+ e(N+1)a.cos(n-1)b - eNa.cosNb - eacosb def

2a a1 + e - 2e cosb

~ ~a,b) =,
(a+b

J
•)k

k. e . Dit is de afgeleide naar a van een meet-

kundige reeks. Er geldt: f52 ,N(a,b)da = c +

d
+ 51, N(a , b), dus $2,Ja , b) = da ( () i S Re { ddfx(x)} =51 N a,b . Nu.,

-1 + 2

~ Re {dx

+
2- -
N

f(X)}, dus 5N(a,b) = - 1 + 2 1fN(a,b) - ~ ~a (fN(a,b))! =

(n+1)a () Na a1 + e .cos n-1 b - e .cosNb - e .cosb
2a a1 + e - 2e .cosb

(N+l)a () Na a(N+1). e .cps n-1 b - Ne .cosNb - e .cosb
2a a

1 + e - 2~ .cosb

2 (1 + e(n+l)a.cos(n-l)b eNa.cosNb - eacos) (2e2a - 2e2acosb)
+ N 2 a 2

(1 + e a - 2.e .cosb)

Door substitutie van b = jwT~, a = - cb en N = 312 is de reeks (2.36)

herleid tot uitdrukking (2.37).
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