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Din partea autorului 
 
 Prelucrarea de imagini este unul din domeniile care au cunoscut cea mai impresionantă 
dezvoltare în tehnica de calcul a ultimelor decenii.In fapt ,s-a trecut de la un simplu domeniu la o familie 
de domenii şi aplicaţii ,care cu greu pot fi stăpânite de o singură persoană , îngustarea specializării fiind 
absolut necesară. 
 Domenii ca multimedia,imagistica medicală,aplicaţiile de desk-top publishing, efectele speciale 
în televiziune şi cinematografie, grafica de calculator sunt doar câteva din domeniile de acum distincte 
care îşi au izvorul în ceea ce acum 15-20 de ani se numea simplu "prelucrare de imagini". 
 Importanţa pe care o are imaginea în viaţa modernă este binecunoscută.Ea este aceea care 
trece deasupra tuturor barierelor de limbă, religie, obiceiuri ,constituindu-se într-un limbaj universal care 
facilitează comunicarea şi schimbul de idei. 
 Teza prezentată de autor se constituie într-o mică contribuţie la înţelegerea aspectelor 
importante ale tehnologiilor şi metodelor matematice specifice achiziţiei şi prelucrării de semnale în 
domeniul video , urmărind evidenţierea punctelor importante ale acestei tehnologii.Teza încearcă să 
abordeze multe din problemele specifice într-o lumină nouă , prelucrările de imagini (sau de semnale 
video) fiind privite ca o parte importantă a întregului care este prelucrarea numerică de semnal în 
general .Acest lucru este mai rar întâlnit în literatura tehnică care tratează problema prelucrării de 
imagini şi are ca avantaje lărgirea bazei teoretice şi experimentale aplicabile prelucrărilor imaginilor cu 
implementarea unor metode şi extinderi practice din şi în alte domenii: prelucrarea de semnal 
vocal,teoria transmisiei informaţiei. 
 Teza este structurată în 7 capitole. 
 Primul capitol "Locul senzorilor vizuali inteligenţi în aparatura electronică" încearcă să 
definească această noţiune (senzor vizual inteligent -SVI) şi să precizeze structura şi aspectele 
informaţionale ale acestuia. 
 Capitolul 2 "Studii privind evaluarea şi optimizarea elementelor şi componentelor caracteristice 
SVI" ,este axat pe prezentarea elementelor şi tehnologiilor  specifice  SVI printr-o încercare de 
sistematizare a problemelor şi prin prezentarea contribuţiilor autorului în aceste domenii:studiul 
convertoarelor analog-numerice şi numeric analogice, a dispozitivelor videocaptoare, a altor circuite 
auxiliare.Sunt prezentate în detaliu principii şi soluţii care au permis dezvoltarea unei serii de tehnologii 
proprii de realizare a SVI. 
 Capitolul 3 "Prelucrări primare de informaţie în senzorii vizuali inteligenţi" este destinat 
prezentării unor metode specifice de preprocesare a informaţiei video pentru a obţine pe de o parte o 
îmbunătăţire a calităţii şi conţinutului informaţional al acesteia , iar pe de altă parte o optimizare a 
informaţiei care este prelucrată în continuare pentru reducerea timpilor de prelucrare specifici fiecărei 
aplicaţii.In acest capitol sunt prezentate bazele teoretice şi experimentele efectuate de autor ,în studiul 
şi implementarea unor metode de reducere a imaginilor , de filtrare pentru eliminarea unor artefacte sau 
perturbaţii, de comprimare a informaţiei specifice ,în scopul stocării sau transmisiei acestora. 
 Prezentarea unor sisteme şi aplicaţii puse la punct de autor este realizată în capitolul 4 "SVI din 
generaţia I bazaţi pe microcalculatoare" . Sunt dezvoltate câteva din rezultatele practice şi 
implementările de programe în domeniul construcţiei SVI: placa SV-101,mediul IMAG şi aplicaţii 
realizate utilizând această tehnologie.Sunt prezentate şi alte realizări , rezultate în urma cercetărilor în 
domeniul SVI şi care au permis abordarea unor aplicaţii mai puţin obişnuite în achiziţia şi prelucrarea de 
semnal de viteză: placa de tip OVERLAY,placa de achiziţie semnale tranzitorii. 
 Capitolul 5 "Metode evoluate de prelucrare a informaţiei în SVI" este axat în prima sa parte pe 
prezentarea generală  a posibilităţii de implementare a metodelor şi circuitelor moderne în achiziţia şi 
prelucrarea informaţiei vizuale.Sunt examinate sintetic câteva domenii în care aceste tehnologii îşi aduc 
aportul la sporirea eficienţei prelucrărilor de informaţie vizuală. 
 In partea a doua sunt prezentate contribuţiile practice ale autorului în domeniul examinat: 
realizarea unui sistem de prelucrare a informaţiei numerice bazat pe procesoare digitale de semnal, 
utilizarea acestui sistem în prelucrările de imagini, instrumente software de dezvoltare a aplicaţiilor.Sunt 
prezentate şi realizări din domenii conexe care au beneficiat de rezultatele obţinute în cursul 
cercetărilor. 
 Capitolul 6 "Analiza surselor de eroare în SVI şi metode de testare a acestora" prezintă şi 
dezvoltă o problemă mai puţin întâlnită în literatura tehnică de specialitate: testarea (evaluarea) 
acurateţii sistemelor de achiziţie de imagini utilizate în SVI.Sunt selectate acele elemente şi parametri 
care în viziunea autorului sunt relevante în această evaluare.Fiecare din aceşti parametri este definit 
matematic şi sunt prezentate metode practice de evaluare din datele achiziţionate în cadrul 
SVI.Paragrafe speciale sunt dedicate metodelor de evaluare a zgomotului şi a acurateţii sincronizării 
pentru care autorul a dezvoltat formule de calcul şi metode originale de măsură.In finalul capitolului sunt 
prezentate şi comentate unele rezultate experimentale. 
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 Capitolul 7 "Concluzii şi perspective ale tezei" sintetizează rezultatele experimentale şi 
concluziile rezultate din întreaga activitate de documentare şi dezvoltare, încercând să detecteze şi să 
definească direcţiile de dezvoltare ale acestui generos domeniu. 
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1.Locul senzorilor vizuali inteligenţi în aparatura electronică 
 
1.1.Introducere 
  Nu este întâmplător faptul că problema achiziţiei,analizei şi interpretării  imaginii 
este de o importanţă deosebită în cercetările actuale, dar volumul impresionant de 
date care trebuie achiziţionat şi interpretat duce la soluţii tehnice de o complexitate mai 
mare decât orice altă aplicaţie a tehnicii de calcul. 

 Această teză încearcă să facă o prezentare şi sistematizare a problemelor 

şi soluţiilor tehnice şi principiale legate de construcţia şi optimizarea sistemelor 

de viziune artificială , mai ales în ceea ce priveşte achiziţia şi preprocesarea 

informaţiei vizuale.Ea este centrată pe realizările şi contribuţiile autorului în 

domeniu. 
 

1.2.Originea şi conţinutul conceptului de senzor vizual inteligent 
  Noţiunea de  senzor vizual inteligent este doar una din denumirile posibile ale 

acestui gen de dispozitive ,apărute în lumea tehnicii cu peste două decenii în 
urmă.Denumirea iniţială  ,apărută acum aproape trei decenii era de sisteme de 

analiză (prelucrare) de imagini. 
 In realizările actuale ,sistemul de analiză a fost integrat cu senzorii de 
imagine(camere TV, senzori liniari cu CCD) şi elementele de execuţie, ansamblul 
rezultat căpătând tentanta , dar şi comerciala denumire de  senzor vizual 

inteligent(SVI). 

 
1.3.Aspecte informaţionale ale SVI 
 

1.3.1.Structura informaţională a unui SVI 
Elementele structurii informaţionale sunt următoarele: 
1.Reprezentarea bidimensională   4.Preprocesare 
2.Discretizarea spaţială şi temporală  5.Modelarea secundară  
3.Modelarea primară    6.Extragerea atributelor semnificative şi 
        decizia  

 1.3.2.Modele stocastice în problemele de analiză şi prelucrare a imaginii 
 Imaginea se defineşte matematic printr-o funcţie de coordonate spaţiale u(x,y), 
legată de scenă prin intermediul câtorva operatori, care depind în principal de tipul de 
traductor, condiţiile de observare ş.a.Cea mai răspândită reprezentare este sub forma 
unei matrici : 

U u m n m M n NM N[ , ] { ( , ); , }= ≤ ≤ ≤ ≤1 1     (1.1.) 

care conţine eşantioanele discrete ale elementelor de imagine(pixelii), corespunzând 
dezvoltării bidimensionale a suprafeţei imaginii. 
O clasificare modelelor de imagine, utilizate în  viziunea artificială 
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 In funcţie de nivelul de componente semantice existente se deosebesc modele 

de nivel scăzut sau de nivel înalt. 
 Clasificarea modelelor poate fi ilustrată în fig.1.2. 
 Trebuie amintit faptul că oricare din modele este semnificativ doar pentru o 
anumită etapă de prelucrare a caracteristicilor imaginii. 
 

   

Modele de imagine

De nivel inalt De nivel redus

Modele bazate pe

pixeli

Sintactice

Variabile 
independente

Interdependenta

spatiala

Structurale

Structural-
statistice

Statistice

Modele bazate pe

domenii

Sintactice

Ierarhice

Mozaic

Acoperire

Serii temporale
Cimp

aleator

Locale Globale
 

Fig.1.2.Clasificarea modelelor de imagine 
 O scurtă prezentare a acestor modele este dată în teză. 
 Alte propuneri de clasificare a modelelor de imagine pot fi întâlnite în [ JAI-92 ] . 
 
1.3.3.Statistica unei imagini monocrome 

  Procesul stocastic B(x,y,t) corespunzător unei imagini este complet descris dacă 
se cunoaşte funcţia de densitate de probabilitate de ordin N 

 

2.Studii privind evaluarea  şi optimizarea elementelor şi 
componentelor caracteristice SVI 
 

2.1.Structura unui SVI 
 Structura fizică a unui senzor vizual corespunde funcţiilor derivate din structura 
informaţională prezentată în cap.1. Această structură este prezentată în fig.2.1. 
 In teză se prezentă pe scurt aceste părţi componente , analiza lor în detaliu fiind 
făcută în paragrafe separate. 
 

2.2.Criterii de evaluare a dispozitivelor videocaptoare 
 Calitatea imaginii în sistemele de prelucrare este limitată în principal de 
senzorul de intrare.  In funcţie de forma senzorului şi a funcţionalităţii camerei TV se 
pot defini câteva criterii de clasificare a acestora: 
     1.Tipul de cameră 
     2.Geometria dispozitivului şi a pixelului 

 

2.2.1.Parametri de evaluare ai camerelor video 
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Rezoluţia     Rata de pixel  
Viteza     Apertura de pixel   
Precizia geometrică   Declanşatorul electronic  
Circuitul antiblooming   Imunitatea la perturbaţii  
Alinierea  
 

 
2.2.2.Metode de compensare a neuniformităţilor sistemelor videocaptoare 
 Problema compensării erorilor care apar în senzorii vizuali este de actualitate 
chiar dacă realizările producătorilor de sisteme optice sau de dispozitive 
videocaptoare sunt din ce în ce mai performante.Paragraful descrie principiul de 
compensare aditivă a erorilor. 
 
2.2.2.1.Metodă de compensare  adaptată la sisteme minimale[ARS2-90] 
 Metoda constă în construirea unei matrici de corecţie c(m,n) redusă prin 
împărţirea matricii iniţiale în zone de formă pătrată de dimensiuni mai mici (M/k,N/k) 
calculându-se media elementelor c(m,n)  pe fiecare din aceaste zone.Dezavantajele 
unei asemenea structuri constă în apariţia unor zone de discontinuitate a luminanţei 
imaginii corectate cu dimensiunea şi forma zonelor elementare(pătrate) din imagine.In 
unele aplicaţii sensibile de densitometrie acestea pot complica prelucrările ulterioare. 
 

2.2.2.2.Metode de compensare îmbunătăţite[ARS1-91] 
 La creşterea rezoluţiei de la 256x256 pixeli la 512x512 pixeli ca în sistemele 
descrise în  [ARS2-91] chiar şi această memorie de lucru poate deveni insuficientă.De 
exemplu pentru 512x512 pixeli memoria necesară pentru matricea de corecţie este de 
256Kocteţi.Pentru reducerea acestei dimensiuni au fost propuse două metode: 
 1.calcularea matricii de corecţie analog cu cap.2.1.1. dar pe dimensiuni ale 

elementelor de maximum 4x4 pixeli sau 2x2 pixeli, dimensiunea acesteia reducându-se 
conform tabelului 2.1. 

Sistem

optic

Dispozitiv

videocaptor

Prelucrare pri-

marã(analogicã)

Esantionare
cuantizare

(conversie A/N)

Memorare
Afisare de

control

Magistrala  interna

Secþiune de comandã

ºi procesare

Interfaþa la senzori ºi 

Interfaþã la gazdã(opþionalã)

Proces

Imagine

elemente de execuþieElemente

execuþie

Senzori

 
Fig.2.1.Structura fizică a unui senzor vizual inteligent 
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 2.Comprimarea matricii  de corecţie cu un algoritm DPCM de tipul celor descrise 

în cap.3. caz în care , având în vedere redondanţa sporită a acesteia ,reducerea de 
informaţie poate fi de minimum 8 ori. 
 Rezultatele sunt similare cu cele ale metodei propuse în [HER-91]. 
 

2.3.Studii şi optimizări ale circuitelor de condiţionare a semnalului 
video 
 Schema bloc a lanţului de prelucrare analogică, necesar unui sistem de analiză 
a semnalului video este arătată în fig.2.2. 
 

Sincroseparator
Generator de

tact

Amplificator

video

Circuit de

axare

Semnal

sincro

Clock pixel

Semnal CAN

Semnal

video

 
Fig.2.2.Schema unui lanţ de prelucrare analogică 

 
     Aşa cum se observă din figură , există două căi de prelucrare a semnalului care 
necesită o tratare separată. 
 
2.3.1.Circuite de amplificare şi axare 

 

2.3.1.1.Circuite de amplificare 

 Semnalul de intrare , în sistemele bazate pe achiziţia de la camere TV standard, 
are în general valori de 0,5-2Vvv , iar semnalul de intrare în majoritatea CAN moderne 
este situat în jurul valorii de 2Vvv.Amplificarea se realizează cu circuite video 
performante special elaborate pentru acest gen de aplicaţii.            
 

2.3.1.2.Circuite de axare 
Principalele metode de axare a semnalului video se pot clasifica astfel: 
     1.Circuite de axare necomandată 
     2.Circuite de axare comandată 
     3.Circuite de axare comandată cu stabilizare prin reacţie 
 

2.3.2.Soluţie pentru rezolvarea amplificării şi axării unui semnal[ARS1-92] 
 Circuitul rezultat rezolvă ambele sarcini, de amplificare şi axare a 
semnalului.Schema simplificată a acestuia este arătată în fig.2.5 din teză unde se 
evidenţiază şi schema bloc internă a CI TBA 970 şi componentele refolosite din 
acesta.Pentru circuitul de axare s-a adoptat schema comandată cu reacţie. 

Tabel 2.1 

Rezoluţie/    Dim.elem. 

 Imagine         corecţie 

2x2pixeli 

 

4x4pixeli 

 256x256 pixeli 16Ko 4Ko 

 

512x512 pixeli 64Ko 16Ko 
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 Performanţele obţinute sunt urmatoarele: 
Banda de  frecvenţă:   min.5 MHz 
Amplificare(reglabilă)    0,5-3 
Reglaj al nivelului de negru  min.4V 
Comanda amplificării     în tensiune continuă 
şi a nivelului  de negru         
 Caracteristica de frecvenţă este ilustrată de fig.2.6 din teză.Ea este obţinută pe 
placa de evaluare descrisă la paragraful 2.5.5.prin sondarea cu un semnal sinusoidal 
şi evaluarea pe ecranul osciloscopului. 

 
2.4.Sincronizarea cu semnalul de intrare a sistemului de achiziţie 
Sunt cunoscute două metode de atingere a acestui scop: 
     -metoda oscilatoarelor start-stop 
     -metoda circuitului PLL de regenerare a ceasului [ALE-84] 
 

2.4.1.Metoda oscilatoarelor start-stop(sincronizare directă)[MIT-86] 
 Este cea mai simplă metodă de realizare a sincronizării cu semnalul de intrare 
şi constă în declanşarea/oprirea oscilatoarelor de linii şi respectiv cadre, declanşare 
realizată de impulsurile de sincronizare separate din semnalul de intrare.  
 

2.4.2.Metoda circuitului PLL de regenerare a ceasului(sincronizare indirectă) 
 Este în esenţă realizată de un circuit PLL clasic , care are ca referinţă 
impulsurile de sincronizare cadre ale sursei de semnal, iar ca reacţie impulsurile de 
sincronizare generate în sincrogeneratorul propriu al plăcii. 
 Metoda propusă poate fi implementată în întregime în tehnologie de prelucrare 
numerică (sincroseparatoare numerice). 

 

2.4.3.Metodă combinată de sincronizare[ARS2-91][ARS1-92] 
 Pentru construcţia plăcilor de achiziţie de imagini descrise la cap.4  a fost găsită 
o modalitate de implementare a circuitului PLL apelând la un circuit comercial (TBA 
950).In esenţă circuitul funcţionează ca o buclă PLL pe frecvenţa liniilor, pe cadre fiind 
realizată o sincronizare directă .Protecţia la perturbaţii a fost sporită introducându-se în 
programarea FPLA care generează impulsurile de cadre o fereastră de aşteptare, în 
afara căreia impulsurile de cadre sosite sunt ignorate. 

Sincro-

separator

Detector

de faza VCO

Numãrãtor linii

Numãrãtor cadreResetare 

cadre

Clock

pixel
Reacþie
sincro

linii

In

SVC

Parte inclusã în circuitul integrat

 
 

Fig.2.9.Metoda combinată de sincronizare 

 
2.5.Un studiu al convertoarelor analog-numerice şi numeric-analogice 
ultrarapide 



11 

 

2.5.1.O prezentare a problematicii  şi a stadiului atins în domeniu 

Metodele de testare a parametrilor dinamici ai CAN se pot clasifica în: 
     1.metode de măsurare a erorilor dinamice; 
     2.metode de măsurare a parametrilor dinamici, care duc la apariţia erorilor 
dinamice; 
 

2.5.2.Convertoare analog-numerice ultrarapide (flash) şi parametrii lor dinamici 
  Tipul de bază în construcţia convertoarelor analog-numerice ultrarapide 
integrate actuale, elaborate pentru prelucrarea digitală a semnalelor, este convertorul 
paralel, realizat pe baza comparatoarelor strobabile cu memorare a rezultatului şi a 
logicii de codificare ultrarapide. 

 

2.5.3.Studiul modelelor CAN ultrarapide şi a parametrilor dinamici 
 

2.5.3.1.Un model pentru convertorul analog-numeric idealizat 
 CAN în cazul aplicării la intrare a unui semnal sinusoidal este caracterizat de o 
dependenţă a coeficientului de transfer de frecvenţă de forma: 

U f )

U f )

f

f

out

in k

(

(
cos= π      (2.10) 

 
unde fk=1 / tk.   Caracteristica este reprezentată grafic în fig.2.11. 
 Astfel se poate folosi noţiunea de bandă de trecere, calculată la un anumit nivel. 
De exemplu, banda de trecere a CAN 'flash' idealizat la nivel 0,7 este: 

∆f t0,7 k= 1 4/      (2.11) 

 

2.5.3.2.Modele pentru convertoarele  de tip 'flash' reale [AMI-89] 
 Principala diferenţă între regimurile statice şi dinamice ale CAN, constă în faptul 
că în regim dinamic zgomotul de cuantizare este mai mare decât în regim 
static.Zgomotul suplimentar de cuantizare se măsoară raportat la zgomotul de 
cuantizare al CAN ideal, adică Psup=l Pzc . 
 

2.5.4.Metode de testare a parametrilor dinamici ai CAN 
 Prezentul capitol evidenţiază câteva metode specifice de testare a CAN de tip 
flash. 

 

2.5.4.1.Metode de control vizual 
 Autorul a studiat , pe placa de evaluare amintită la paragraful 2.3.3, 
performanţele dinamice ale CAN K1107PV2 şi TDA8703 utilizate.Metoda folosită este 
cea a controlului vizual de mai sus, semnalul de test fiind o rampă de tensiune 
generată cu un generator de funcţii E0504 , studiul fiind realizat cu un osciloscop cu 
memorie Hewlett-Packard. 

 

2.5.4.2.Metoda măsurării raportului semnal/zgomot 
 
2.5.4.3.Metoda domeniilor şi a curbei sinusoidale ideale 
 

2.5.4.4.Metoda histogramei(statistică)      
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 Este cea mai utilizată metodă, bazată pe construcţia histogramei combinaţiilor 
de cod ale CAN testat, cu ajutorul unor semnale de test.In general ca semnal de 
sondare se utilizează un semnal sinusoidal.  
 In figura 2.18.b este prezentat graficul distribuţiei amplitudinilor eşantioanelor 
unui semnal sinusoidal cu frecvenţa de 10 MHz obţinut de autor prin metoda prelucrării 
statistice a rezultatelor.Convertorul folosit este TDA8703 , iar  eşantionarea are loc la 
frecvenţa de 10MHz , numărul total de măsurători este de 8192. 

 

2.5.4.5.Metoda histogramei înlănţuite 
  
 

 
2.5.4.6.Metoda transformatei Fourier rapide( metoda spectrală) 
 Printre alte metode eficiente, care utilizează calculatorul şi care prelucrează un 
volum masiv de date, este şi metoda TFD aplicată pentru un sistem care este excitat 
de un semnal de intrare: 

X x m e m MK

j
mk

M

m

M

= = −
−

=

−

∑ ( ) ( , ,..., )

2

0

1

0 1 1

π

   (2.23) 

unde M este volumul datelor de intrare. 
 Diagramele  măsurătorilor efectuate asupra unui semnal de 5Mhz eşantionat cu 
o frecvenţă de 20MHz sunt prezentate în figura de mai  jos.Al doilea grafic este o 
porţiune mărită din primul grafic în care sunt evidenţiate liniile spectrale ale semnalului 
sinusoidal analizat. 

 
Fig.2.18.b.Distribuţia experimentală  a eşantioanelor 

unui semnal sinusoidal 
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Fig.2.18.c.Rezultatele analizei spectrale a eşantioanelor  unui convertor TDA 8703 
 

2.5.4.7.Metoda transformatei Walsh discrete 
 
2.5.4.8.Metoda estimării numărului de biţi efectivi 
 
2.5.5.Placă de evaluare şi studiu a parametrilor CAN 'flash' 
 Autorul a proiectat şi realizat placa de evaluare corespunzătoare, pentru studiul 
parametrilor CAN amintite anterior.Schema electrică simplificată a acesteia este 
arătată în schema din fig.2.19.Ea este similară celei prezentate în [01].Pe această 
placă s-au realizat studii de evaluare a convertoarelor analog-numerice utilizate şi altor 
circuite de suport amintite în acest capitol. 
 

2.5.6.Stadiul elaborării convertoarelor numeric-analogice pentru afişare video 

 Performanţele cele mai importante ale DAC pentru acest gen de aplicaţii sunt: 
1.Monotonia     4.Rezoluţia 
2.Eroarea de offset    5.Rezoluţia utilă 
3.Eroarea de câştig    6.Timp de stabilire 

 

2.5.6.1.Tipuri constructive principale de DAC video 

DAC fără translaţia numerică a codului de intrare 
DAC cu translaţia numerică a codului de intrare 

 

2.5.6.2.Metode de realizare a unui convertor de afişare utilizând circuite 

nededicate 
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 O primă soluţie este folosirea unor reţele de rezistenţe  ponderate şi 
comutatoare rapide.Această rezolvare a fost folosită în [ARS1-90] cu arii rezistive şi 
comutatoare ECL.Soluţia este prezentată în fig.2.20 din teză.Această structură are 
avantajul vitezei ridicate ( timpi de stabilire măsuraţi de 30-40ns) ,dar şi dezavantaje 
importante (necesitatea utilizării de rezistenţe de precizie sub 1%, performanţele de 
rezoluţie fiind limitate la 5-6 biţi).A doua soluţie este reprezentată de multiplexarea 
ieşirilor unor convertoare D/A uzuale de viteză mai redusă.Si această soluţie a fost 
experimentată şi este prezentată în teză. 
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Fig.2.19.Placa de evaluare a performanţelor CAN 

 

2.6.Memorii video 
 
2.6.1.Studiul tipurilor de memorii video utilizate în SVI 
 Memoria video este elementul central în jurul căruia se construieşte un sistem 
de prelucrare a informaţiei vizuale.Paragraful prezintă principalele tipuri de memorii 
utilizate în SVI. 

 

2.6.2.Soluţie de realizare şi gestionare a unei memorii video 
 Memoriile RAM disponibile în mod curent au timpi de acces relativ mari (de la 
semnalul RAS de 120-150 ns).Pentru rezolvarea acestei probleme s-a ales soluţia 
partiţionării memoriei RAM în  4 bancuri  aşa cum se arată în fig.2.23 din teză . 
 O primă înjumătăţire a timpului echivalent se obţine prin dublarea lungimii 
cuvântului (de la 8 la 16 biţi) , toate accesele la memorie realizându-se pe această 
lungime.O nouă reducere a timpului de acces se realizează prin decalarea semnalelor 
de comandă (RAS şi CAS) ale celor două perechi de bancuri (0-1 şi 2-3) ,cu jumătate 
din durata unui ciclu de acces la un banc,astfel că pe magistrala video informaţia este 
disponibilă de două ori pe durata unui ciclu (la 100 ns pentru un ciclu de 200ns). 
 Reducerea timpului de acces echivalent este în această configuraţie de 4 ori. 
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 In acest mod , o memorie RAM de calitate (şi cost) redusă poate fi utilizată cu 
succes în sisteme de achiziţie video , în particular SVI. 

 
2.7.Concluzii şi rezultate experimentale 
 Concluziile sunt sintetizate în capitolul 7 din prezentul rezumat. 
 

3.Prelucrări primare de informaţie în senzorii vizuali 
inteligenţi 
 

3.1.Aspecte teoretice de bază 
 In teză este prezentată o clasificare  destul de generală a tipurilor de date şi de 
operaţii care intervin în prelucrările din senzorii vizuali inteligenţi. 
 

3.2.Prelucrarea geometrică a imaginilor 
 

3.2.1.Operaţii geometrice simple 

     Este examinată operaţia de inversare faţă de o axă(oglindirea). 
 
3.2.2.Operaţii de scalare dimensională(zooming) 
Operaţia de scalare constă în construirea  din vectorul de elemente a unei linii  

          E={e(1,1),e(1,2)...,e(1,n)}     (3.6) 
 a unui nou vector cu elemente reconstruite 

          F={f(1,1),f(1,2),...,f(1,q)}     (3.7) 
unde raportul q/n este factorul de scalare al imaginii pe direcţia X.  
Metoda utilizată de autor bazată pe utilizarea unui vector intermediar de interpolare a 

adresei (g(k) k=0,q) astfel încât trecerea de la vectorul E la F se realizează după 
relaţia: 

               f(i,k)=e(i,g(k))    k=0,..,q    ( 3.8) 

 unde g(k) este construit după relaţia: 
               g(k)=int(k* n/q)    k=0,..,q    ( 3.9) 

A doua metodă propusă este bazată pe interpolarea (extrapolarea) imaginii iniţiale 

filtrarea fiind realizată luînd în considerare pixelii adiacenţi rezultaţi din calculul poziţiei  
pixelilor,cu un set de coeficienţi daţi de partea întreagă(coeficientul pixelului din 
stânga), respectiv restul împărţirii (factorului de scalare) pentru pixelul din dreapta. 

f(i,k)=a1(k) * e(i,g(k)) + (1-a1(k))* e(i,g(k)+1)    k=0,..,q  (3.10) 
unde 

g(k)=int(k* n/q)  k=0,..,q     (3.11) 

a1(k)=k*n/q-int(k*n/q)     (3.12) 

 

3.3.Prelucrarea densitometrică a imaginilor 
 Prezentul paragraf face o tratare a principalelor clase de prelucrări care sunt 
utilizate în preprocesare ,au constituit obiectul preocupărilor autorului şi au fost 
implementate în sistemele bazate pe microcalculatoare sau în coprocesoarele de 
semnal. 
 

3.3.1.Aplicaţii utilizând  filtrarea numerică şi convoluţia 
 Sunt prezentaţi o serie de operatori liniari:Laplacianul,Filtrul Sobel,Detectoare 
de fronturi. 
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3.3.1.1.Operator de reducere a rezoluţiei imaginilor primare 
 Reducerea de informaţie în imagistică este destinată în principal obţinerii unei 
imagini "echivalente" cu prima ,de dimensiune mai redusă, care păstrează principalele 
proprietăţi statistice, densitometrice, topologice ale imaginii iniţiale .Rezultatul este o 
micşorare a volumului de informaţie manipulat , ceea ce duce la o ridicare a vitezei de 
procesare mai ales în cadrul unei serii complexe de prelucrări. 

  Un prim tip de operator are ca reprezentare matricială ( în forma convenită la 
prezentarea operatorului de convoluţie din paragrafele anterioare): 

         T = 1 4

0 0 0

0 1 1

0 1 1

/ *      (3.17) 

 Calitatea imaginii este net superioară celei care ar fi obţinută prin decimarea 
fişierului iniţial , mai ales prin reducerea zgomotului de tip aliasing. 
 

 

3.3.1.2.Operatori de reducere îmbunătăţiţi 
 Operatorul utilizat  în paragraful precedent  are ca principal avantaj numărul 
redus de operaţii .Alte lucrări propun operatori  bazaţi pe filtre spaţiale de tip 
gaussian.Unul din acestea experimentat şi de autor este dat de reprezentarea 
matricială de mai jos: 

T = 1 16

1 2 1

2 4 2

1 2 1

/ *      (3.18) 

3.3.1.3.Operatori neliniari 
 Un alt operator util în prelucrările de imagini, un operator neliniar , este filtrul 
median. El este utilizat la filtrarea imaginilor încărcate de zgomot sau distorsiuni fără a 
afecta calitatea tranziţiilor din imagine. 
 Lucrarea prezintă o implementare a unui  filtrulu median care realizează în 
prealabil o analiză a ariei nucleului adaptând dimensiunea acestuia.Elementele sale 
sunt ilustrate de schema bloc echivalentă din fig.3.2. 
Rezultate experimentale 
 Reducerea de zgomot este semnificativă şi este ilustrată de tabelul următor.In 
acest tabel N este un zgomot gaussian  cu deviaţie standard dată de al doilea 
coeficient din paranteză.S&P este un zgomot de tip sare şi piper. 
 In tabel primele două coloane sunt reprezentate de rezultatele obţinute cu filtre 
mediane standard de 5x5 respectiv 21x21 pixeli , în cea de-a treia coloană  sunt 
rezultatele pentru filtrul adaptiv propus. 
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x
y
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Fig.3.2.Schema bloc a filtrului median adaptiv 
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3.3.1.4.Metode de binarizare,detecţie de contur,îmbunătăţire a rezoluţiei 
 Dintre operatorii mai cunoscuţi în teză sunt amintiţi următorii: 
1.Operatorul Roberts 
2.Operatorul diferenţial II  
3.Operatorul diferenţial III 
 Pe baza utilizării diverselor elemente ale convoluţiei s-a elaborat următoarea 
metodă de mărire a rezoluţiei imaginilor cu definiţie redusă. 
 Dacă considerăm că imaginea unui obiect este dată de produsul dintre 
iluminarea I(x,y) şi coeficientul de reflexie al obiectului R(x,y), rezultatul logaritmării  
acestui produs este o mărime aditivă: 

log I*R =log I +log R     (3.21) 

 Astfel atenuarea contururilor între diversele detalii ale imaginii este dependentă 
de iluminare.Prin filtrare trece-sus a produsului I*R componentele de înaltă frecvenţă 
(date de reflectanţa obiectului) sunt accentuate. 
Elementele algoritmului de realizare a îmbunătăţirii imaginii sunt: 
1.Logaritmarea funcţiei de luminanţă a imaginii iniţiale 
2.Aplicarea unui filtru spaţial bidimensional de tip laplacian cu o funcţie de tip trece-sus 
3.Antilogaritmarea imaginii filtrate pentru obţinerea imaginii iniţiale 
 
3.3.1.5.Metodă de estimare a rezoluţiei imaginii achiziţionate 
 In multe tipuri de aplicaţii este necesară estimarea rezoluţiei imaginii, mai corect 
a maximului modulului gradientului funcţiei de luminanţă,pe fragmentul de imagine 
analizat. O primă aplicaţie practică a acestei estimări este reglarea optimă automată a 
distanţei obiectivului în sisteme de analiză de imagini, pentru un maximum de detalii . 
 Expresia care reflectă rezoluţia (conţinutul de detalii)  imaginii: 

||)(

4
max)(

zFA

AG

dx

dU
zD

x −
=








=

π
   (3.29) 

 Formula de mai sus determină rezoluţia rezoluţia pentru valori mari ale |z| , deci 
pentru o defocalizare optică care are valori mari.Pentru valori mici ale  lui z rezoluţia 
este limitată la valoarea Dmax: 











= ∫

+∞

∞−

dyyxhD
x

),(maxmax     (3.30) 

 
unde h- caracteristica de apertură a dispozitivului videocaptor. 
 Calculul funcţiei de rezoluţie este bazat pe evaluarea unei sume de forma: 

d e e e ei j i j i j i j

j

N

i

N

= − + −+ + + +
=

−

=

−

∑∑ ( ) ( ), , , ,1 1

2

1 1

2

1

1

1

1

   (3.31) 

în care  
ei,j este eşantionul corespunzător coordonatelor (i,j) din fereastra (nucleul) considerată. 
d- este funcţia de rezoluţie  
N-dimensiunea nucleului 

Tabelul 3.2. Reducerea de zgomot în dB 

 5x5 21x21 5x5/21x21 

N(0,0.1) -44 -18 -59 

N(0,0.3) -30 -23 -35 

N(0,0.1)+5%s&p -27 -20 -43 

N(0,0.3)+10%s&p -25 -24 -31 
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 Funcţia returnează un parametru numeric proporţional cu cantitatea de detalii 
din fereastra investigată.Experimentările au arătat că în condiţii de zgomot stabilitatea 
determinării este afectată considerabil.Efectul variaţiei dimensiunii nucleului asupra 
stabilităţii determinării funcţiei de rezoluţie este ilustrat de măsurătorile din tabelul 
următor. 
 Se remarcă o stabilitate net superioară a determinărilor realizate cu o valoare 
sporită a nucleului .Pentru valori mari ale acestuia limita acurateţii determinării este 
doar precizia metrologică a sistemului de achiziţie. 

 

 
Dimensiune 

nucleu 
(pixeli) 

 
Rezoluţie 
(3 det.) 

 
Media 

 
Abaterea 

5x5 381 346 +10% 

 290  -16% 

 366  +5,7% 

9x9 1368 1377 -0,69% 

 1352  -1,8% 

 1412  +2,5% 

17x17 12548 12594 -0,36% 

 12479  -0,91% 

 12756  +1,27% 

31x31 27930 27898 0,11% 

 27896  -0,007% 

 27868  -0,1% 

 
3.4.Compresia de informaţie în SVI[ARS4-93] 
 
1.Geometrică_____ Transformări 
                 fractale 
2.PCM __________ Fixă 
                 Adaptivă 
3.Predictivă______ Adaptivă 
                 Fixă _____ Predicţie 
                            Cuantizare 
                            Inlocuire condiţională 
                            Codificare întârziată(arbore) 
4.Transformată____Fixă______ Karhunen-Loewe  
                            Hadamard 
                            DCT[PRA2-83] 
                 Adaptivă__ Transformata 
                            Selecţia coeficienţilor      
                            Cuantizare 
5.Interpolare______Subeşantionare______ Spaţială     
     Extrapolare                       Temporală 
                     Adaptivă 
6.Codare ______ Fixă______ Huffman 
  statistică                Shannon-Fano 
                          Aritmetică 
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                 Adaptivă  
7.Alte __________ Cuantizarea vectorilor 
  metode         Conturare[CHE1-92] 
                 Run lenght 
                 Bit plane 

 

3.4.1.Compresia în domeniul semnalului (timp)[STO-88][MIT-86] 

 Tehnicile de compresie în domeniul timp utilizează eşantioanele semnalului aşa 
cum rezultă din procesul de cuantizare, cu evoluţia temporală a acestora.Cea mai 
utilizată metodă este modulaţia diferenţială în cod , cunoscută pentru cazul 
unidimensional. 
 

3.4.1.1.Alegerea coeficienţilor de predicţie 
 Problema alegerii coeficienţilor de predicţie este legată în general de problema 
recuantizării eşantioanelor după realizarea predicţiei.Acest lucru este datorat faptului 
că există o puternică interdependenţă între vizibilitatea zgomotelor de cuantizare şi 
distribuţia erorii de predicţie.In cazul utilizării criteriului erorii medii pătratice minime se 
poate arăta că valoarea medie pătratică a zgomotului de cuantizare  E[qN

2]=sq
2 este 

aproximativ proporţională cu cu eroarea medie pătratică a erorii de predicţie  
E[eN

2]=se
2. 

 

3.4.1.2.Consideraţii în problema recuantizării eşantioanelor 
 Problema cuantizării optimale este de a găsi cele mai bune valori rj şi ti pentru 
un criteriu de optimizare particular şi o densitate de probabilitate particulară .Ca un 
criteriu de optimizare poate fi considerat fie un criteriu statistic , fie un criteriu 
psihofiziologic.In general se caută minimizarea erorii de cuantizare medii pătratice.In 
aceste condiţii Lloyd şi Max au determinat parametrii unui cuantizor optimal. 
 

3.4.1.3.Studiul posibilităţii de codare predictivă utilizând reţele neuronale 
 Conceptul de reţea neuronală poate fi util în implementarea unui predictor 
neliniar optimal. 
 Implementarea predictoarelor bazate pe reţele neuronale este facilitată de 
existenţa noţiunii de "reţea perceptron multistrat " care permite o structură de codare 
diferenţială de tipul celei din fig.3.5 din teză. 
 In acest caz sunt necesari termeni de ordin superior pentru un model 
autoregresiv generalizat: 

x n w x n i w x n i x n j w x n i x n j x n k
i ij ijk

kjiji

n

i

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ...= − + − − + − − − + +∑∑∑∑∑∑ ε   (3.47) 

 

unde{εn} este o secvenţă de variabile aleatoare i dimensionale.  
 

3.4.1.4.Metodă de compresie a imaginilor pentru baze de date cu factor de 

compresie variabil prin metoda DPCM 
 Metoda utilizată de autor în aplicaţia [ARS1-92] era iniţial caracterizată de un 
set de coeficienţi de interpolare determinaţi teoretic şi parţial experimental pe baza 
unui model simplificat al imaginii. 
 Coeficienţii sunt rezultatul modelării (deterministe) a imaginii printr-o suprafaţă 
în spaţiul tridimensional, cu dimensiunea z dată de densitatea optică a pixelilor. 

a(1,1)=-1; a(0,1)=1 ; a(1,0)=1 ;  
 După cum se va vedea în paragraful în care se prezintă rezultatele 
experimentale acest model nu duce întotdeauna la cele mai bune rezultate ,lucru 
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datorat caracterului preponderent aleator al imaginii.De aceea s-au încercat şi alte 
valori pentru coeficienţii de predicţie,lucru permis de mediul DPCM. 
 
 
 

3.4.1.5.Mediu de experimentare a aplicaţiilor de compresie de imagini prin 

metoda DPCM 
 Mediul DPCM [ARS1-96] este realizat în vederea experimentării algoritmilor de 
compresie de imagini prin metodele modulaţiei diferenţiale a impulsurilor în cod.
 Programul implementează următoarea formulă de predicţie: 

e(i,j)=a1*e(i-1,j)+a2*e(i,j-1)+a3*e(i-1,j-1)+ r(i,j)   (3.52) 

unde a1,a2,a3 sunt coeficienţii de predicţie , e  sunt valorile  eşantioanelor de imagine 

, r(i,j)- eroarea reziduală în predicţie. 

 Pentru evaluarea performanţelor codării prin această metodă,prin evaluarea 
diferenţei dintre imaginea iniţială şi imaginea reconstruită s-au adoptat mai multe  
metode: 
 1.Calculul valorii medii a modulului erorii după formula: 

    Ea

e i j e i j

NxN

i j

N

=

−
−

∑ (| ( , ) *( , )|)
,

1

     (3.53) 

unde : 
e(i,j)-eşantionul imaginii originale 
e*(i,j)-eşantionul imaginii reconstruite 
N-rezoluţia spaţială a imaginii(256 sau 512 puncte) 
 2.Valoarea maximă a diferenţei cu formula: 

E e i j e i j
i j

N

max max(| ( , ) *( , )|)
,

= −
−1

    (3.54) 

 
 3.Eroarea medie pătratică dată de formula: 

E

E e i j e i j

NxN
ms

j

N

i

N

2

2

00
=

−
==

∑∑ ( ( , ) * ( , ))

    (3.55a) 

 

 Experimental eroarea medie pătratică este estimată prin media pătratică a 

diferenţei eşantioanelor : 

E

e i j e i j

NxN
ms

j

N

i

N

2

2

0

1

0

1

≅

−
=

−

=

−

∑∑ ( ( , ) *( , ))

    (3.55b) 

 
 Mediul are în principal următoarele funcţii: 
-încărcarea imaginii iniţiale de pe disc sau din placa de achiziţie 
-alegerea coeficienţilor de predicţie  
-alegerea  pragului de saturaţie al reziduului(factorului de compresie) 
-lansarea în execuţie a rutinei de compresie 
-salvarea rezultatului compresiei  
-calculul factorului de compresie 
-decompresia fişierului şi reconstrucţia imaginii 
-posibilitatea de calcul a histogramei imaginilor iniţiale şi a celor  reconstruite 
-vizualizarea fişierelor original respectiv comprimat 
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-măsurători ale erorii (diferenţei) dintre imaginea originală şi cea reconstruită prin 
formulele amintite mai sus 
 Experimentările au fost realizate folosind un set de imagini denumite generic în 
continuare respectiv "RADU", "CELLS" ,"DREPT".Ele sunt achiziţionate cu o  rezoluţie 
de 256x256 pixeli cu 8 biţi/pixel. 
 Studiile arată că metoda compresiei  prin metode DPCM ar permite în principiu 
factori de compresie de 1,5 -2 pentru imagini "naturale" , în condiţiile în care nu se 
acceptă pierderi, iar pentru imagini "sintetice" factorul de compresie poate fi mult mai 
ridicat în cazul unor obiecte relativ simple cum este cazul imaginii "DREPT". 

 

3.4.1.6.Experimentări realizate cu un mediu profesional de compresie de imagini  

    prin metoda DPCM 
 Compresia de informaţie prin metodele DPCM este utilizată de unii producători 
de circuite integrate , fiind preferată altor metode datorită simplităţii implementării, care 
duce la viteze de calcul ridicate.Un exemplu este şi setul de circuite codor-decodor 
AHA3370/3371 [31] realizate pentru aplicaţii de compresie de imagini fără pierderi. 
Pentru evaluarea tehnologiei utilizate şi a eficienţei algoritmului producătorul oferă un 
set de programe cu care pot fi estimate performanţele circuitelor. 
 Experimentările realizate sunt bazate pe aceleaşi imagini utilizate la paragraful 
anterior. 
 
3.4.2. Studiu privind elementele compresiei de informaţie în domeniul 

transformatei.Transformata Cosinus Discretă (DCT) 
 Transformarea bidimensională generalizată este definită de ecuaţia: 

F f x y g x y u v
y

N

x

N

=
=

−

=

−

∑∑ ( , ) ( , , , )
0

1

0

1

    (3.56) 

 
unde g(x,y,u,v) este nucleul transformării directe. 
     Ecuaţia poate fi reprezentată sub formă matricială ca: 
 

F=[T] [P] [T]'      (3.57) 
 
unde [F] este aria coeficienţilor valorilor în domeniul transformatei. 
 
3.4.3.Metode practice utilizate în aplicaţiile actuale 
 Trei standarde internaţionale distincte au fost definite pentru compresia de 
imagine , fiecare pentru o aplicaţie diferită.Cele trei standarde sunt cunoscute sub 
numele JPEG (Joint Photographic Experts Group), MPEG (Moving Pictures Expert 
Group) şi P*64.O prezentare comparativă a acestora este dată în teză. 
 

3.4.4.O implementare a standardului JPEG în compresia de imagini 
 Autorul a realizat experimente de comprimare a imaginilor utilizând elemente de 
compresie JPEG.Etapele de comprimare sunt următoarele: realizarea transformatei 
cosinus discrete,recuantizarea elementelor, explorarea zig-zag a coeficienţilor urmată 
de compresia Huffman sau aritmetică a datelor.Standardul JPEG este extrem de 
permisiv în ceea ce priveşte elementele algoritmului de aceea implementarea nu este 
100% compatibilă cu alte realizări(lucru observat în multe alte programe de firmă).Ea 
este totuşi utilă în înţelegerea problemelor legate de compresia de imagini şi de 
evaluarea posibilităţilor acestei metode. 

 



22 

 
 
3.5.Concluzii asupra problemelor de prelucrare primară a imaginilor 
 Aşa cum s-a precizat în paragraful introductiv, capitolul nu s-a dorit a fi 
exhaustiv fiind axat strict pe preocupările autorului , dictate în majoritatea cazurilor de 
cerinţele concrete ale aplicaţiilor abordate.Prin prisma acestor consideraţii contribuţiile 
originale ale autorului sunt: 
1.Experimentarea unor metode de scalare dimensională 
2.Studiul şi implementarea unor metode de filtrare a imaginilor având ca rezultat 
reducerea sau eliminarea zgomotului 
3.Experimentarea unei nou tip de filtru median adaptiv care elimină unele dezavantaje 
ale filtrului median clasic. 
4.Elaborarea şi experimentarea unei metode de sporire a contrastului  
5.Introducerea conceptului de reducere a rezoluţiei imaginii raportat  celui de 
compresie de imagini sau a celui de scalare 
6.Realizarea şi experimentarea unor algoritmi auxiliari în SVI cum este cel de estimare 
a rezoluţiei imaginii achiziţionate  
7.Studiul metodelor de compresie în domeniul timp a imaginii, cu accent pe metodele 
DPCM, realizarea unui  mediu de experimentare a acestui tip de compresie, măsurători 
efectuate pe diverse categorii de imagini. 
8.Studiul unor componente ale compresiei în domeniul transformatei prin 
experimentarea unor algoritmi (direcţi şi rapizi) de transformată cosinus discretă 
(DCT). 
 

4.SVI din generaţia I bazaţi pe microcalculatoare[ARS1-93] 
 

4.1.Arhitecturi actuale utilizate în realizarea SVI 
 Descrie soluţiile tehnice cele mai utilizate în realizarea arhitecturilor SVI bazaţi 
pe microcalculatoare. 

 
4.2.Placă de achiziţie video monocromă de înaltă rezoluţie 
 Placa de achiziţie prezentată, denumită în varianta finală SV 101, este rezultatul 
a aproape 4 ani de experimentări şi etape intermediare , ea fiind baza pentru 
implementarea a o serie de aplicaţii ([ARS1-90] [VAI-93]). 
 Schema sa bloc este tipică pentru acest gen de dispozitive care se compun în 
principal dintr-un controlor grafic de înaltă rezoluţie[ARS-88][ARS-89],cu un canal DMA 
rapid de achiziţie a datelor provenind de la un convertor A/N de mare 
viteză(flash)(fig.4.4). 
 Sistemul este prevăzut sa accepte semnal video complex alb- negru de la o 
cameră TV funcţionând pe standardul CCIR sau OIRT. 
 O caracteristică importantă a acestui dispozitiv îl constituie faptul ca el se 
sincronizează  direct pe semnalul video primit, ceea ce-l diferenţiază de unele realizări 
similare ,care sincronizează camera TV cu un semnal provenit din calculator. 
Controlorul are posibilitatea de a funcţiona în trei regimuri principale: o memorie de 
512x512x8 biţi, 4 memorii de 256x256x8 biţi sau 2 memorii de 256x256x16 biţi. 
Selecţia este realizată de 3 biţi din portul de comandă. 
 O mare parte din soluţiile tehnice originale utilizate în implementarea blocurilor 
funcţionale au fost evidenţiate în capitolele anterioare. 
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Fig.4.4.Schema bloc a plăcii de achiziţie video SV-101 
 

4.3.Suportul software necesar SVI 
4.3.1.Limbaje specializate în prelucrarea imaginilor 
 Este realizată o prezentare a principalelor forme caracteristice pentru mediile 
software specializate în prelucrarea imaginilor. 
 

4.3.2.Mediu  de testare şi realizare a aplicaţiilor de analiză de imagini 
 Programele prezentate sunt realizate în colectivul Video&DSP din cadrul SITC 
pentru deservirea plăcii SV-101. 
     
4.3.2.1.Programul de testare CURSOR-PC 
 Comenzile sale sunt formate dintr-un set de doua litere majuscule în unele 
cazuri acestea fiind însoţite de parametrii numerici. 
 Sunt date  în continuare o lista a comenzilor accesibile (în număr de 32) , 
ordonate alfabetic. 

 

4.3.2.2.Programul de elaborare a aplicaţiilor IMAG [ARS1-92] 
 Trebuie precizat faptul că acest paragraf este doar o trecere în revistă a 
funcţiilor principale ale mediului de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrări de imagini 
IMAG. 
 Programul are două regimuri  principale de funcţionare: 
     a).Mod Aplicaţie 
     b).Mod Interpretor 
 

Procedurile şi funcţiile de prelucrare imagini incluse în mediu 
 Sunt prezentate succint posibilităţile mediului. 
 

4.4.Contribuţii la aplicaţiile SVI din generaţia I 
 

4.4.1.Aplicaţii industriale 
1.Aplicaţii în granulometrie.In [ARS1-90] este descris un astfel de sistem .Sistemul are 
următoarele funcţii: 
 -introducerea şi calcularea matricii de corecţie, care compensează în procesul 
 de analiză neuniformităţile sistemului optic ale microscopului 
 -introducerea intervalelor de analiză a particulelor 
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 -introducerea parametrilor de etalonare a sistemului, fie prin măsurători directe 
 fie prin intervenţia operatorului 
 -efectuarea propriu-zisă a măsurătorilor 
 -extragerea rezultatelor măsurătorilor, prin integrarea acestora într-un fişier sau 
 listarea pe imprimantă 
 -funcţii de analiză prin investigare semiautomată, a zonelor imaginii (funcţii de 
 tip cursor) 
 Lucrarea [09] prezintă şi alte aplicaţii de tip granulometric. 
2.Aplicaţii în controlul calitativ pe fluxul de fabricaţie 
3.Aplicaţii în robotică [AYA-82][HER-91] 
 

4.4.2.Aplicaţii biomedicale 

 Domeniul este în plină dezvoltare şi apar numeroase lucrări care tratează 
subiectul.O astfel de aplicaţie care utilizează tehnologia de imagistică dezvoltată este 
descrisă în [ VAI1-93], dar au fost realizate şi alte experimente de conectare la 
aparatura medicală şi de prelucrare a rezultatelor achiziţionate [ARS2-90].Imaginile 
prezentate în continuare sunt  ilustrative pentru aplicaţiile medicale descrise. 
 

4.4.3.Un sistem de dezvoltare a aplicaţiilor de videocomunicaţie 
 Sistemul este realizat în jurul unui calculator personal compatibil IBM-PC având 
ca bază placa de achiziţie SV-101 prezentată anterior.Schema bloc a sistemului este 
prezentată în figura 4.7. 

 Funcţiile mediului de comunicaţie sunt în esenţă aceleaşi cu cele prezentate la 
paragraful 4.3.2.1.Comenzile care implementează facilităţi suplimentare sunt 
următoarele: 
TR -  Recepţie imagine . 
TW-  Transmisie imagine . 
  

4.4.4.Realizarea  de prelucrări de imagini cu plăci de tip "video overlay" 
 Placa [ARS2-92] realizată este destinată comutării şi controlului surselor de 
semnal video în aplicaţii multimedia. Ea permite sincronizarea pe un semnal video 
exterior(semnal pilot) , adaugarea de atribute grafice sau alfanumerice (overlay), 
transmiterea de comenzi către aparatura video ataşată ,prin intermediul spotului în 
infraroşu şi digitizarea cu viteză redusă a imaginilor statice. 

CALCULATOR

GAZDA

IBM-PC

PLACA ACHIZITIE
IMAGINE

MONITOR

RS-170

VGA

MODEM
linie telefonicã

COPROCESOR
(opþional)

camera TV

int.serialã

 
 

Fig.4.7.Terminal de achiziţie şi transmisie de imagini 
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 In scopul realizării acestor funcţii placa are o structură de complexitate 
adecvată, fiind compusă din următoarele blocuri: 
     - bloc de sincronizare şi timing 
     - controlor video 
     - bloc de overlay 
     - bloc emisie telecomenzi 
     - bloc digitizor 
     Structura plăcii este ilustrată de schema bloc din fig.4.8. 
 

Sincroseparator
PLL

linii

Controlor

CRT

Temporizator

cadre

Multiplexor

memorie
Registru date

Prelucrare

analogica
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Digitizor

video
MEMORIE

Bloc comenzi
infrarosu

Porturi
de comanda

Interfata la

bus PC

Video

in

Video

out

BUS CALCULATOR GAZDA (IBM-PC)

Comenzi

IR

 
 

Fig.4.8.Structura plăcii OVERLAY 
 
4.4.5.Aplicaţii în instrumentaţie virtuală a tehnologiei de achiziţie de viteză 
dezvoltate [ARS 6-96] 
 Tehnologia de achiziţie de viteză dezvoltată în cursul experimentărilor şi care a 
fost implementată în realizarea SVI,a fost utilizată şi la realizarea unor dispozitive de 
achiziţie de semnal de uz mai general, care sunt totuşi utilizabile şi în digitizarea de 
semnale video.Un exemplu este ilustrat de prezentul paragraf [ARS1-91][ SER-
96][ARS6-96].Sistemul de achiziţie de semnal rapid este destinat achiziţionării şi 
stocării, în vederea prelucrării semnalelor electrice, provenite din diferite surse. 
Semnalul electric achiziţionat poate fi de curent continuu sau curent alternativ, şi 
domeniul de frecvenţe 0÷5 MHz, cu amplitudinea de maximum 100V (±50V) şi 
minimum 100mV (±50mV).Alte detalii tehnice sunt cuprinse în [SER-96].Sistemul a fost 
utilizat în implementarea unui instrument virtual de tip osciloscop cu memorie. 

 
4.5.Concluzii rezultate din experimentările realizate cu SVI din 
generaţia I 
 Sinteza contribuţiilor originale este prezentată în capitolul final (7). 

 
5.Metode evoluate de prelucrare a informaţiei în SVI 
 



26 

5.1.Consideraţii asupra rolului şi locului  prelucrării numerice  
intensive a semnalului în sistemele video 
 
 Obiectivele urmărite de prelucrarea numerică prin circuite specializate a 
semnalului video şi a căilor de atingere a acestor obiective[MOT-84] sunt detaliate în 
teză. 
 

5.2.O analiză a conceptelor şi arhitecturilor în prelucrarea numerică a 
semnalelor video 
 Paragraful face o trecere în revistă a problemelor legate de prelucrarea 
numerică , utilizând circuite specializate, a informaţiei vizuale. 
 

5.2.1.Scurt istoric al conceptelor utilizate 

 

5.2.2.Transputerul[GRA-92] 

 

5.2.3.Procesoare cu set de instrucţiuni redus(RISC)[WEI-92] 
 
5.2.4.Procesorul digital de semnal (DSP) 
 Preocupările autorului sunt legate de realizarea unor sisteme de dezvoltare şi 
aplicative în domeniul prelucrării de semnal video utilizând procesoare de semnal din 
generaţia a 2- a.In paragraful 5.3.1.este descris un astfel de sistem prezentat mai pe 
larg în [ARS3-93]. 

  

5.2.5.Arhitecturi specializate în procesarea numerică a semnalelor video 
     a).Sisteme de tip pipeline, 
     b).Sisteme cu arhitectură de tip reţea,  
     c). Arbori şi piramide,  
     d).Hipercuburi - ca N-Cube sau maşina comutaţională.  
     e).Maşini cu utilizare combinată a memoriei ca Butterfly. 
 

5.2.5.1.Circuite de compresie /decompresie a semnalelor video 

 
5.2.5.2.Circuite de compresie/decompresie a informaţiei video pentru aplicaţii în 

comunicaţii 
 
5.2.5.3.Circuite de procesare pentru aplicaţii multimedia 

 Sunt prezentate aplicaţii ale circuitelor pentru aplicaţii multimedia. 
 

5.2.5.4.Circuite de prelucrare matricială(convolvere) 
 Este prezentat un circuit specializat în prelucrarea imaginilor -convolverul.
  

5.3.Contribuţii la implementarea conceptelor şi tehnicilor avansate de 
prelucrare în SVI 
 

5.3.1.Accelerator de prelucrări de numerice de semnal bazat pe procesoare 

digitale de semnal  
  
 Schema bloc  a plăcii de accelerare este prezentată în fig.5.8. 
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 Performanţele tehnice ale plăcii sunt în esenţă următoarele: 
Tip procesor:   TMS320C25 
Lungime cuvânt:  16 biţi 
Lungime acumulator: 32 biţi 
Frecvenţă maximă:  40MHz 
Stări de WAIT:  max.2 
Memorie maximă:  64Kcuvinte pt. date 
    64kcuvinte pt. program 
 Arhitectura şi performanţele obţinute sunt comparabile cu realizările din [BIT-92] 
, [RAJ-93] , în domeniul prelucrării de imagini.Placa este bazată pe utilizarea DSP 
TMS320C25 care deşi face parte dintr-o generaţie intermediară a dezvoltării DSP are 
încă performanţe care îi oferă avantaje incontestabile în prelucrarea de imagini. 
 Pentru o utilizare eficientă a acestui sistem au fost concepute  şi realizate în 
colectivul Video&DSP al SITC o serie de instrumente software destinate dezvoltării de 
aplicaţii în medii compatibile IBM PC: 
•ASMC25 este un asamblor simbolic pentru procesorul digital de semnal TMS320C25. 
Acesta prelucrează fişiere cu cod sursă scris în limbaj de asamblare şi generează 
fişiere cu cod obiect executabil. Asamblorul permite utilizarea unor directive care 
controlează contorul de program, alocarea memoriei şi formatul listingului generat. 
•DEPC25 este un depanator pentru programe executabile cu procesorul digital de 
semnal TMS320C25; acesta este o interfaţă software executbilă pe orice calculator 
gazdă IBM PC sau compatibil, care lucrează cu placa DSPxx25 şi permite controlul 
total al resurselor sistemului şi al execuţiei programelor de către procesorul 
TMS320C25 din sistem prin comenzi date simplu de către operator. 

 

5.3.1.1.Asamblorul ASMC25 

 
5.3.1.2.Depanatorul DEPC25 
 

5.3.1.3.Modalitate de implementare a testelor funcţionale pentru placa DSPxx25 

DSP

Interfata la bus PC

Memorie date+

program

Multiplex.

adrese si
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generat. tact

Port control Port paginare

Conector extensie
2x32 contacte

Intreruperi
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Holda Adrese sup.

BUS CALCULATOR GAZDA IBM-PC

Generat.
stari WAIT

 
 

Fig.5.8.Schema bloc a plăcii DSPxx25 
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 Pentru testarea funcţională a plăcii s-a elaborat o metodologie implementată 
într-un program independent.Dificultăţile care apar în cazul testării  unui astfel de  
sistem sunt amplificate de performanţele ridicate la care trebuie să funcţioneze 
acesta.Testarea trebuie efectuată gradual pentru a depista cu cea mai mare exactitate 
sursa erorilor în cazul funcţionării defectuoase. 

 

5.3.2.Un sistem de dezvoltare a aplicaţiilor de prelucrare de imagini cu 

DSP[ARS4-95] 
 

5.3.2.1.Structură şi instrumente software 
 

5.3.2.2.Rezultate experimentale ale tehnologiei DSP  în prelucrarea de imagini 
 Această secţiune prezintă doar cele mai semnificative elemente comparative 
care recomandă tehnologia DSP în prelucrarea de imagini.Trebuie făcută precizarea 
că procesorul TMS320C25 de pe placa DSPxx25 folosită lucrează la frecvenţa de tact 
de 20 MHz , deci la doar jumătate din frecvenţa maximă tipică acestui procesor. 

 

Prelucrare(us/pixel) PC(40Mhz) limbaj TPASCAL Sistem cu DSP 

Trasare linie orizont. - 1 

Trasare linie vert. - 2,6 

Trasare linie diag. - 3,6 

FFT 256 pct.(total) 2s 5ms 

DCT(8x8 pixeli) - 1 

Convoluţie 3x3 ~45 ~4 

Compresie DPCM ~78 ~4 

 

5.3.2.3.Sistem autonom de prelucrare  a imaginii, bazat pe DSP în virgulă fixă 
 Sistemul autonom de prelucare de imagini cu DSP prezentat în acest paragraf 
[ARS5-96] este destinat implementării în aplicaţii industriale de inspecţie vizuală, care 
au căpătat o răspândire din ce în ce mai mare în ultimii ani.Schema bloc a acestui 
modul este prezentată în figura 5.14. 

  

 Camera TV

video
generator

frame grabber SV-101

 MEDIU SOFTWARE

Placa acceleratoare
DSPxx25

Sistemul de achiziþie

 
 

Fig.5.11. Schema bloc a sistemului de prelucrare de imagini bazat pe DSP 
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5.4.Alte aplicaţii ale sistemelor bazate pe DSP dezvoltate 
 

5.4.1.Modul coprocesor de semnal pentru encefalografie 
 Achiziţia potenţialelor creierului este realizată de o unitate independentă (Head-
box) care este izolată galvanic de unitatea fixă fiind conectată cu aceasta prin 
intermediul interfeţei seriale.Unitatea acceptă până la 24 semnale  de intrare de la 

electrozi (cu un nivel de intrare de 10-150µV ), le converteşte în formă numerică (cu o 
rezoluţie de 8 biţi) şi transmite aceste valori la unitatea fixă .Frecvenţa de achiziţie este 
de 128 Hz ceea ce permite evaluarea frecvenţelor din semnalele de  intrare până la 
valori  de 45-50 Hz. 
 

5.4.2.Sistem de dezvoltare a aplicaţiilor de sinteză vocală[ARS3-96] 
 Sistemul este realizat pe baza plăcii DSPxx25 descrisă în paragrafele 
anterioare.Pentru implementarea aplicaţiei de sinteză de voce s-a elaborat placa de 
achiziţie şi generare de sunet denumită ADDA2. 
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512 K

Controler video

Interfete

seriale

Memorie

date

Memorie

program

DSP

TMS320C25

Intrari

numerice

Iesiri

numerice

Magistrala interna

Intrare
video

Iesire
video

PROCES CONTROLAT

 
 

Fig.5.14.Arhitectura modulului de inspecţie vizuală 
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Fig.5.15.Structura encefalografului utilizând DSP 

 

5.5.Concluzii 
 Contribuţiile legate de tematica capitolului sunt evidenţiate în cap.7. 

 
6.Analiza surselor de eroare în SVI şi metode de testare a  
acestora 
 

6.1.Scurtă prezentare a surselor şi contribuţiei erorilor în  imagistică 
 Parametrii caracteristici ai unui SVI pot fi grupaţi în mai multe categorii aşa cum 
se arată în tabelul următor [GOR-80]. 

 In acest capitol se va examina prima categorie de parametri , cei care definesc 
precizia metrologică a unui SVI. 
 
6.1.1.Distorsiuni spaţiale 
 Transformarea neliniară de coordonate care este datorată sistemului optic este 
de forma: 

 
ξ η= + + = + +k x x x y k y y x y[ ( )] ; [ ( )];∆ ∆     (6.1) 

 

∆ ∆x x y Ax x y y x y Ay x y( , ) ( ) ; ( , ) ( ) ;≈ + ≈ +2 2 2 2    (6.2) 

 
unde k - coeficientul de mărire al sistemului optic; A- coeficient de distorsiune, 
determinat de parametrii sistemului optic. 

Tipul parametrilor Denumirea parametrilor 
Metrologici (de acurateţe) Precizia de măsură a parametrilor obiectelor 

 Precizia de măsură a caracteristicilor 

 Precizia de masură a distribuţiilor 

Funcţionali Numărul parametrilor măsuraţi 

 Gama dinamică a parametrilor măsuraţi 

 Viteza de funcţionare 

De exploatare Fiabilitate 

 Gradul de automatizare al controlului parametrilor 

 Simplitatea în utilizare 

Tehnico -economici Dimensiuni, masă, putere consumată 

 Cost 

 Grad de standardizare 
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6.1.2.Distorsiuni de amplitudine 
 Distorsiunile de amplitudine sistematice sunt împărţite în două grupe mai mult 
sau mai puţin independente. 
 Prima grupă este constituită de distorsiunile neliniare care nu depind de 
coordonatele spaţiale si sunt descrise de o funcţie univocă de tipul U=U(R), unde U-
valoarea semnalului distorsionat , R-valoarea semnalului de intrare. 
 A doua grupă este constituită de distorsiunile neliniare care depind de 
coordonatele spaţiale ale semnalului de intrare x,y.Aceste distorsiuni sunt descrise de 
o funcţie de trei variabile U=U(x,y,R); 
 Distorsiunile sistematice din cea de-a doua categorie sunt mult mai complexe de 
descris şi evaluat.Ele sunt datorate în principal neuniformităţii baleierii ţintei în 
dispozitivele videocaptoare.In unele aproximaţii se încercă descompunerea funcţiei 
complexe U(x,y,R) în produsul a două funcţii separate sub forma: 

U x y R U x y U R( , , ) ( , ) ( )= 1 2     (6.5) 

 
6.1.3.Erori de discretizare 
 Cea mai cunoscută formă de discretizare este eşantionarea uniformă , pentru 
care este construită întreaga teorie a prelucrării numerice a semnalelor analogice. 
 Formula de reconstrucţie a semnalului iniţial din semnalul eşantionat (în 
condiţiile respectării teoremei eşantionării) este de forma: 

∑
∞

−∞=










−=

n s

s h
T

t
cnTftf π2sin)()(     (6.6) 

  
 Un caz particular îl constituie apariţia frecvenţei subpurtătoarei subeşantionate 
în sisteme care utilizează camere color fără a fi prevăzute cu circuite de rejecţie a 
acesteia. 
 O altă modalitate de apariţie a erorilor de discretizare în sistemele de imagistică 
este datorată variaţiilor ceasului de achiziţie (jitterului) mai ales în sisteme care 
sincronizează acest ceas cu semnalele de sincronizare ale sursei de semnal. 
 

6.1.4.Erori de cuantizare 
 Cuantizarea  semnalului analogic (sau seria temporală discretă 
corespunzătoare) constă în înlocuirea valorilor continue cu cele mai apropiate valori 
din seria de valori finite discrete (nivelele de cuantizare). 
 Problemele legate de raportul semnal/zgomot al CAN au fost examinate pe larg 
în capitolul 2. 
 Erorile de cuantizare apar nu numai în procesul de conversie analog-numerică 
ci şi ulterior în cursul etapelor de prelucrare a informaţiei în dispozitivele de calcul 
specializate care au erori de trunchiere sau rotunjire datorate lungimii finite a 
cuvântului unităţii aritmetice. 

 
6.2.Surse concrete de eroare şi evaluarea acestora[ARS2-96] 
 Tipurile de distorsiuni prezentate în paragraful anterior sunt în general destul de 
dificil de evaluat separat .Ca efect global şi combinat ele determină o serie întreagă de 
erori în achiziţia datelor în SVI, care se constituie în mărimi şi parametri 
măsurabili.Aceştia vor constitui obiectul prezentului paragraf.  
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6.2.1.Zgomotul propriu 

Subiectiv şi obiectiv în evaluarea zgomotului în SVI 
 In imagistică analiza zgomotului are o importanţă variabilă , în funcţie de 
domeniul de aplicare.In general sunt detectabile două categorii principale de aplicaţii: 
1.Aplicaţii de manipulare a informaţiei video- aplicaţii multimedia , televiziune digitală- 
în care valoarea cantitativă a zgomotului este de importanţă secundară , primordial 
fiind efectul vizual al acestuia. 
2.Aplicaţii de imagistică propriu-zise-în care imaginea este de obicei "îngheţată" la un 
moment dat , conţinând toate efectele perturbatoare din acel moment.  
 Zgomotul este un aspect nedorit comun multor categorii de aparatură 
electronică.Deşi teoria matematică a surselor de zgomot este în general bine pusă la 
punct , estimarea zgomotului şi mai ales izolarea sursei acestuia este mult mai 
dificilă.In general măsurarea zgomotului face apel la aşa-numitul raport semnal- 

zgomot(SNR) definit matematic [KRI-78] de relaţia: 
Ψrms s rmsV V= 20log( / )      (6.9) 

In relaţia de mai sus mărimile care intervin sunt definite astfel: 
Vs - valoarea vârf la vârf a semnalului de imagine (cu valorile extreme reprezentate de 
porţiunile întunecate respectiv albe ale imaginii) 
Vrms- tensiunea efectivă de zgomot din imagine 
 Funcţia de distribuţie a zgomotului este în majoritatea lucrărilor considerată de 
tip Gaussian. Din valorile eşantionate ale unui semnal, valoarea efectivă a zgomotului 
Vrms este determinată dintr-un set de N valori vi cu formula: 

V
N

v
rms i

i

N

=
=

∑
1 2

1

     (6.13) 

 Dacă se cunoaşte densitatea spectrală de putere a zgomotului P(ω), valoarea 
efectivă a zgomotului este: 

∫=
2
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1
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ω

ωω
π

dPVrms      (6.14) 

unde ω π1 12= f ,ω π2 22= f  sunt frecvenţele care delimitează banda sistemului video 

investigat. 
 Pentru măsurarea raportului semnal-zgomot în sisteme analogice s-au elaborat 
mai multe metode [KRI-78].Pentru adaptarea la sisteme de achiziţie numerice vom 
prezenta o metodă care se pretează relativ uşor la implementarea în sisteme de calcul. 
Metodă de estimare a  Vrms din numărul de vârfuri de zgomot aleator care 

depăşesc un nivel dat 
 Valoarea Vrms poate fi estimată prin numărarea într-un interval de timp finit a 
numărului de depăşiri a unui nivel de tensiune dat: 
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    (6.17) 

unde n este numărul total al valorilor zgomotului eşantionate: m este numărul de 
eşantioane ale zgomotului care depăşesc nivelul constant E; iar F(E/Vrms) este funcţia 
integrală a distribuţiei normale. 
 Fiind date E şi raportul m/n este uşor de determinat Vrms. 
 

6.2.1.1.Metodă de evaluare a parametrilor de zgomot în SVI 
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 O primă variantă a metodei este aplicată direct unui sistem concret, care are în 
componenţă cameră de luat vederi,unitate de achiziţie şi calculator gazdă.Etapele 
necesare sunt următoarele: 
1.Achiziţia unui cadru cu sistemul prezentat în care obiectivul camerei de luat vederi 
este obturat, obţinându-se un aşa numit "cadru negru" la nivelul oferit de cameră 
pentru iluminare zero. 
2.Prelucrarea statistică a datelor obţinute pentru determinarea următoarelor mărimi:  
a.Media (fondul) imaginii 

M
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     (6.18) 

 
b.Valoarea medie pătratică a zgomotului 
 Experimental, valoarea medie pătratică este estimată  de valoarea medie 
pătratică a diferenţei eşantioanelor  din imagine : 
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c.Valoarea medie absolută a zgomotului 

Na

e i j M

NxN

j

N

i

N

=

−
=

−

=

−

∑∑ (| ( , ) |)
0

1

0

1

    (6.21) 

 O altă variantă de evaluare a acestei mărimi este reprezentată de calculul ariei 
histogramei distribuţiei nivelelor din jurul nivelului de gri utilizat în măsurare. 
d.Valoarea maximă (de vârf) a zgomotului 

N e i j M
i j

N

max max(| ( , ) |)
,

= −
−1

    (6.22) 

3.Evaluarea pe baza mărimilor de mai sus a raportului semnal- zgomot 
 O a doua variantă a metodei ,mai riguroasă, face apel la un generator de 
semnal video de test care livrează un semnal de forma celui prezentat în fig.6.1. 
 

Perioada unei linii  (64us)

Nivel de  25-50% din valoarea maxima

 
                          

Fig.6.1.Forma de undă utilizată în măsurarea zgomotului 
 Paşii necesari în prelucrare sunt similari cu cei ai variantei anterioare, cu 
deosebirea că măsurătoarea se poate face la valori diferite ale nivelului "constant" al 
palierului de intrare, obţinându-se şi evoluţia sistemului în funcţie de acest parametru. 
 Aplicarea combinată a celor două măsurători permite o izolare a contribuţiei 
erorilor de zgomot ale camerei de luat vederi şi o determinare mai precisă a erorilor 
sistemului de achiziţie propriu-zis. 
 
6.2.1.2.Determinarea frecvenţelor dominante în sistemele de achiziţie ale SVI 
 Acest paragraf este concentrat pe analiza acelor componente de zgomot care 
au o structură regulată (deterministă) : frecvenţe armonice,perturbaţii radiate. 
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 Evaluarea acestor perturbaţii, denumite de autor "frecvenţe dominante" este 
obţinută prin analiza FFT a eşantioanelor fiecărei linii sau coloane din memoria de 
date.Fişierul prelucrat este obţinut analog şi cu cel utilizat  la paragraful anterior pentru 
măsurarea de zgomot.Considerând Fk(i) componentele spectrului de putere pentru 
linia de informaţie k (pentru 0<i<N/2) coeficientul global Fg(i) este calculat după cum 
urmează [ARS3-95]: 

Fg i Fk i
k

N
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−

∑
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1

     (6.23) 

 Din setul de valori ale Fg(i) se poate estima dacă una (sau mai multe ) frecvenţe 
sunt dominante,.Criteriul pentru această apreciere este un nivel de prag calculat din 
media elementelor Fg(i) : 
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     (6.24) 

 

6.2.2.Parametrii de cuantizare ai CAN 
 Parametrii de cuantizare ai convertoarelor analog-numerice sunt relativ bine 
cunoscuţi din teoria şi practica achiziţiei de date.O prezentare a acestora a fost făcută 
şi în capitolul 2.In acest paragraf se vor prezenta pe scurt principalii parametri ai CAN 
"flash" care prezintă înteres în evaluarea sistemelor de achiziţie numerice de semnal 
video. 
 
6.2.2.1.Caracteristica de transfer 
 Evaluarea caracteristicii de transfer este realizată într-un sistem similar cu cel 
prezentat la evaluarea parametrilor anteriori.In acest caz forma de undă aplicată este 
cea din fig.6.2. 
 

Perioada liniei (64us)

Nivel maxim(0,7Vpp)

 
 

Fig.6.2.Forma de undă utilizată în evaluarea caracteristicilor CAN video 
  
 

 

6.2.2.2.Rezoluţia efectivă a CAN utilizat 
 Multe plăci utilizate în SVI au rezoluţii efective mai mici decât cele aparente, 
date de dimensiunea cuvântului rezervat unui eşantion în memoria de imagine.Acest 
lucru poate fi evidenţiat cu uşurinţă prin vizualizarea unei histograme a unei imagini 
digitizate cu o astfel de placă,poziţiile din histogramă care corespund codurilor lipsă 
fiind egal spaţiate - din 2 în 2 pentru un bit în minus sau 4 în 4 pentru 2 biţi diferenţă. 
 
6.2.2.3.Erorile de apertură 
 Erorile de apertură ale CAN (prezentate şi în cap.2) nu pot fi in general separate 
de alte efecte parazite în SVI. Ele se manifestă ca o suplimentare a zgomotului plăcii şi 
astfel sunt incluse la măsurătorile din paragrafele anterioare. 



35 

 
6.2.3.Parametri legaţi de secţiunea de procesare analogică 
 Secţiunea de procesare analogică se găseşte , aşa cum s-a prezentat în cap.1 
şi 2 , între sursa de semnal şi circuitele de conversie analog-numerică.Aici se 
realizează unele prelucrări primare asupra semnalului de intrare dintre care 
menţionăm: 
-separarea impulsurilor de sincronizare 
-restaurarea nivelului de referinţă, numit în mod general  nivel   de negru 
-amplificarea semnalului video până la nivelele necesare CAN  video 
 Parametrii caracteristici definiţi şi măsuraţi  sunt strict legaţi de funcţiile 
principale enunţate mai sus. 
 
6.2.3.1.Stabilitatea nivelului de negru 
 Lucrările [KRI-78] specializate în măsurători  asupra sistemelor video definesc 
câţiva parametri care caracterizează stabilitatea unui nivel constant . 
 
Neuniformitatea semnalului video este dată de formula: 
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unde Vmax şi Vmin sunt valorile maxime respectiv minime ale unei linii de informaţie 
video corespunzătoare unui câmp uniform. 
 
 In practica testării dispozitivelor de tip frame-grabber autorul a utilizat cu succes 
o evaluare bazată pe calcule în interiorul unor domenii de imagine de dimensiune 8x8 
pixeli sau 16x16 pixeli prin determinarea mediei nivelului acestora după formula: 
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In formula de mai sus dimensiunea elementară considerată este de 16x16pixeli. 
 Măsurarea stabilitaţii nivelului de negru în dispozitive de achiziţie numerică este 
realizată cu aceleaşi configuraţii descrise la cap.6.2.1.Prelucrarea statistică mai 
urmăreşte evidenţierea următorilor parametri: 
a.Valoarea medie a unei linii (sau coloane)de informaţie din memoria video calculată 
cu  formulele: 
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     (6.27) 

 
In formula de mai sus rezoluţia imaginii a fost presupusă de 256x256 pixeli. 
b.Abaterea de la valoarea medie la capetele liniei (pe orizontală) de informaţie video 
respectiv coloanei (pe verticală) . 
 

6.2.3.2.Banda de frecvenţă a amplificatorului video 
 Banda de frecvenţă determină în general rezoluţia efectivă a sistemului de 
achiziţie.De exemplu pentru o rezoluţie de 512x512 puncte banda de frecvenţă 
necesară este de minimum 6 MHz. 
 O relaţie practică de determinare a benzii de frecvenţă luând ca referinţă durata 
frontului unui semnal treaptă este [SIE-86 ]: 
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unde tc este durata de creştere,h(t) este caracteristica la impuls a amplificatorului, iar 
h(t0) este valoarea acestei funcţii la momentul t0 care este situat la jumătatea frontului 
semnalului de ieşire. 
 
6.2.3.3.Calitatea sincronizării 
 Ca o alternativă la metodele de măsurare tradiţionale , care necesită aparatură 
specializată de înaltă performanţă, vom descrie o metodă elaborată de autor bazată în 
întregime pe utilizarea SVI investigat şi a unor prelucrări statistice specifice de date. 
Metodă statistică de estimare a calităţii sincronizării în sisteme de achiziţie de 

imagini 
 Evaluarea este bazată pe utilizarea aceluiaşi sistem aplicând forma de undă 
descrisă în fig.6.4. 

 Perioada unei linii (64us)

Nivel of 70--90% din valoarea maximã

 
 

Fig.6.4  . Forma de undă utilizată la evaluarea acurateţii sincronizării 

 In urma achiziţiei în memoria de imagine vom putea defini ca puncte de 

tranziţie coordonatele corespunzătoare fronturilor ridicătoare şi coborâtoare ale formei 
de undă analizate.In cazul ideal punctele de tranziţie pentru toate liniile de informaţie 
au aceeaşi valoare.Presupunând că cele Q puncte de tranziţie pentru linia k sunt: 

m k m k m kQ1 2( ), ( ),..., ( )      (6.30) 
vom considera ca o măsură a acurateţii sincronizării următoarea formulă: 
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unde Mq este media punctului de tranziţie q calculată astfel: 
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6.3.Implementări şi rezultate experimentale 
 Acest set de metode de măsurare a fost implementat în mai multe medii 
software pe calculatoare personale de tip IBM-PC.Programul are următoarele facilităţi: 
 -permite selecţia fişierelor utilizate în diferite faze de tes,selectează individual 
sau global diferite tipuri de teste,efectuează testele selectate,afişează rezultatele 
testelor în formă numerică şi  după caz ,grafică (histogramă) 
 Pentru testare s-au folosit două tipuri de plăci de achiziţie video :prima dintre 
acestea este placa SV 101 descrisă în capitolul 4, cea de-a doua este o placă de 
producţie industrială destinată unor aplicaţii multimedia. 
 Pentru început să încercăm să ilustrăm unele din efectele prezentate în 
paragrafele anterioare  şi modul în care acestea pot fi relevate în procesul de testare. 
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Fig.6.6.Influenţa zgomotului camerei de luat vederi asupra histogramei fişierului 
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Fig.6.7.Histogramele unor  fişiere achiziţionate in procesul de testare a 

zgomotului şi a parametrilor CAN 
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Fig.6.8 Rezultate ale evaluării răspunsului în frecvenţă 
 

 
Fig.6.9.Determinarea frecvenţelor dominante 

  

Fig.6.10.Mira de test utilizată în determinarea răspunsului în frecvenţă 
 
 Valorile măsurate pentru cele două tipuri de plăci , utilizând mediul descris, sunt 
sintetizate în tabelul de mai jos. 
 
 
 
 
 Tabel 6.1. 

Tip placa Zgomot Stabilitate 
nivel negru 

Frecvente 
dominante 

Parametri CAN Acuratetea 
sincronizarii 
 

No #1 abs.<  1LSB 
RMS<1LSB 

Variatie 
<0.07%` 

fs/8-75.5% 
fs/4-80% 
fs/2-100% 
3fs/4-80% 

No missing 
codes. 

0.72puncte/ 
transitie 

No #2 abs.<1.5LSB 
RMS <1.8 LSB 

Variatie 
<2% 

- No missing 
codes 

1.28 puncte 
/transition 
 

Note:fs-este frecvenţa de eşantionare specifică fiecărui tip de placă 

 

6.4.Concluzii privind problemele de evaluare şi testare a SVI 
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 Problema testării SVI are o importanţă care a fost subliniată şi la începutul 
acestui capitol.Elaborarea metodologiei de testare descrise şi definirea parametrilor 
prezentaţi a putut face posibilă evidenţierea în termeni obiectivi , măsurabili , a 
diferenţelor dintre aceste sisteme şi renunţarea la formulări subiective de tipul 
"imaginea este mai bună", "fişierul este mai puţin zgomotos" ,care ascundeau cauzele 
reale ale diferenţelor. 

 
7.Concluzii generale şi perspective ale tezei 
 Cercetările  acestei teze îşi au originea în experimentele şi proiectele autorului 
din anii '80 pentru realizarea de echipamente în domeniul contollerelor grafice din 
calculatoare personale. ([ARS1-86][ARS2-86][ARS1-87][ARS1-88][ARS2-88][PAT1-86] 
[PAT2-86][PAT-88][VLA-85]).Pe măsura avansării în acest domeniu a apărut  
posibilitatea de trecere la aplicaţii mai complexe cum sunt sistemele de prelucrare de 
imagini pentru aplicaţii industriale. 
 Acceptarea temei în cadrul examenului de doctorat a dat un nou impuls 
cercetărilor autorului care a trecut la dezvoltarea sistematică a unei tehnologii de 
realizare şi implementare a senzorilor vizuali inteligenţi.De fapt lucrarea s-ar putea 
numi "Studii pentru dezvoltarea unei tehnologii de achiziţie ,manipulare şi prelucrare a 
datelor în sisteme cu informaţie vizuală".Cercetările au avut în principal trei faze de 
dezvoltare. 
Faza 1 

Elaborarea bazelor tehnologiei de realizare a SVI 
 In această fază s-a realizat dezvoltarea unei tehnologii de achiziţie a informaţiei 
video şi de prelucrare a acesteia utilizând ca suport microcalculatoare de uz general. 
Principalele realizări ale acestei faze sunt următoarele: 
Studii privind componentele tehnologice ale SVI 
• Evidenţierea faptului că prelucrarea analogică primară a informaţiei video este de 
mare importanţă în SVI.De acurateţea acesteia depind în mod esenţial performanţele 
globale ale SVI.Ca o contribuţie la mai buna înţelegere a acestor probleme primele 
capitole au o structură şi un conţinut care încearcă să satisfacă necesităţile unui studiu 
corespunzător[ARS4-93]. 
• Utilizarea cu succes în prelucrarea analogică a informaţiei video a circuitelor 
"comerciale", nededicate în principiu aplicaţiilor profesionale, dar care permit obţinerea 
de performanţe superioare în condiţiile unui studiu minuţios al schemelor interne şi de 
utilizare. Câteva propuneri de îmbunătăţire a performanţelor acestora, prin modificarea  
topologiei schemei clasice de utilizare sunt propuse şi de autor[ARS4-93]în cap.2. 
 In cadrul acestor preocupări s-au elaborat soluţii originale şi s-au efectuat studii 
în problema realizării unui sistem de sincronizare cu semnalul extern a plăcii de 
achiziţie. Acesta utilizează metoda combinată de sincronizare care duce la un jitter de 
pixel redus(sub 1/2 pixeli) comparabil cu soluţiile menţionate în literatură [10]; 
• Studiul CAN de tip 'flash' ,care sunt principalele componente ale sistemelor de 
achiziţie şi prelucrare digitală a semnalelor ,în particular a imaginilor. Principalul lor 
avantaj este posibilitatea de a funcţiona fără dispozitive de eşantionare şi reţinere într-
o gamă largă de frecvenţe de intrare, care ating deja câteva zeci(sau chiar sute)  de 
megaherţi, cu rezoluţii de 6-10 sau chiar 12 biţi. Autorul a investigat un bogat volum de 
literatură referitoare la diversitatea constructivă şi tehnologică sintetizând datele mai 
importante . 
•Pentru utilizarea corectă a CAN flash este necesară cunoaşterea exactă a 
caracteristicilor lor dinamice. Metodologia generală de determinare a acestora este 
bazată pe analiza caracteristicilor reale de cuantizare, obţinute prin aplicarea unor 
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semnale de testare cu caracteristici bine definite. Studiul experimental al 
performanţelor CAN video , realizat de autor s-a efectuat asupra a 4 tipuri de circuite 
CAN flash din diverse generaţii tehnologice şi aparţinând unor producători diverşi 
(K1107PV1,K1107PV2,K1107PV3,TDA8703). 
• Printre metodele de testare cele mai importante cele mai puternice şi relevante sunt 
metodele histogramei (statistică) şi metoda transformatei Fourier discrete (DFT), care 
permit să se obţină şi calculeze toţi parametrii dinamici importanţi. Pentru realizarea 
acestora se folosesc sintetizoare de frecvenţă, calculatoare, analizoare de semnal. 
Metoda analizei FFT urmată de prelucrări statistice a rezultatelor a fost utilizată cu 
succes de autor utilizând ca medii de prelucrare programe profesionale de tip 
MATHLAB sau Numeri. 
• Investigarea prealabilă a caracteristicilor convertoarelor analog-numerice de către 
utilizator este practic obligatorie , evitându-se surprize neplăcute, mai ales în realizări 
în care se cere reproductibilitate. Acest studiu se poate realiza pe plăci de evaluare 
livrate de producătorii de circuite integrate sau pe plăci realizate cu mijloace proprii 
cum este cea realizată şi prezentată de autor[ARS4-93] . 
• Convertoarele numeric-analogice video au o diversitate constructivă şi tehnologică 
considerabilă, toate tehnologiile uzuale azi (bipolară sau MOS) permiţând obţinerea 
unor performanţe de vârf. Introducerea unor memorii RAM de translaţie a codului 
numeric permite o mai mare flexibilitate în proiectare utilă mai ales în grafica de 
calculator, unde se admite un spaţiu al culorilor mai redus. Emularea acestora utilizând 
circuite nededicate a facilitat autorului înţelegerea  structurii interne şi a problemelor 
legate de corecta lor implementare în SVI. 
• Soluţia profesională de memorare a imaginilor este constituită de utilizarea 
memoriilor VRAM , dar în sisteme minimale o proiectare adecvată a circuitelor de 
comandă permite utilizarea unor memorii mai ieftine (RAM static sau 
dinamic).Contribuţia practică a autorului este constituită de câteva rezolvări  
tehnologice de implementare a unei memorii video utilizând memorii DRAM  cu 
micşorarea timpului de acces echivalent. 
Experimentarea şi optimizarea de algoritmi de preprocesare a informaţiei în SVI 
• Experimentarea unor metode de scalare dimensională (zoomare) a imaginilor cu 
accent pe timpul de prelucrare caracteristic fiecărei metode. 
• Studiul şi implementarea unor metode de filtrare a imaginilor având ca rezultat 
reducerea sau eliminarea zgomotului, pentru a facilita prelucrările ulterioare. Toate 
aceste studii sunt însoţite de experimentări şi implementări practice. 
• Experimentarea unei nou tip de filtru median adaptiv care elimină unele dezavantaje 
ale filtrului median clasic. Acesta are următoarele caracteristici: 
 -adaptează fereastra de filtrare la conţinutul de detalii din imagine 
 -modifică coeficienţii de ponderare ai filtrului în funcţie de statistica imaginii 
 -permite conservarea mai bună a detaliilor raportat la acţiunea filtrului median 
clasic de lungime fixă 
 -realizează o îmbunătăţire mai ridicată a raportului semnal-zgomot  
• Elaborarea şi experimentarea unei metode de sporire a contrastului , care are ca 
principal avantaj posibilitatea de aplicare fără a realiza transformata Fourier ca în 
cazul altor metode de restaurare a imaginilor .Ca rezultat  viteza de execuţie este 
sporită. 
• Introducerea conceptului de reducere a rezoluţiei imaginii raportat  celui de 
compresie de imagini sau a celui de scalare. Principala diferenţă este scopul imaginii 
rezultate din procesul de reducere , care este de a realiza prelucrări ulterioare şi 
micşorarea numărului de operaţii ,în timp ce în cazul compresiei accentul cade pe 
reducerea de informaţie în vederea reconstituirii ulterioare .Scalarea ("zoomarea") este 
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o operaţie de modificare a aspectului imaginii utilă în dispozitivele de afişare, 
principalul criteriu fiind cel vizual şi nu informaţional. In cazul acestor cercetări s-au 
experimentat şi comparat diferite metode de reducere a imaginilor sub aspect 
informaţional şi subiectiv (organoleptic). 
• Realizarea şi experimentarea unor algoritmi auxiliari în SVI cum este cel de estimare 
a rezoluţiei imaginii achiziţionate cu aplicaţie directă în reglarea optimă a distanţei 
obiectivului camerei TV, pentru un maximum de detalii. 
• Studiul metodelor de compresie în domeniul timp a imaginii, cu accent pe metodele 
DPCM, realizarea unui  mediu de experimentare a acestui tip de compresie, măsurători 
efectuate pe diverse categorii de imagini. 
• Studiul unor componente ale compresiei în domeniul transformatei prin 
experimentarea unor algoritmi (direcţi şi rapizi) de transformată cosinus discretă 
(DCT).Pe baza acestora   au fost realizate instrumente de compresie prin metoda 
JPEG utilizabile direct în aplicaţii. S-a realizat şi un studiu al influenţei factorilor care 
intervin în compresie asupra calităţii imaginii comprimate şi asupra posibilităţii de 
comprimare. 
Faza 2 

Extinderea bazei de aplicaţii a SVI realizaţi 
 Această fază a fost dedicată valorificării rezultatelor primei faze prin realizarea 
unor implementări practice a tehnologiilor realizate în mai multe aplicaţii. 
• Realizarea unui sistem de viziune artificială bazat pe microcalculatoare (de 8 biţi şi 
16 biţi), care a ajuns în prezent la a doua generaţie. Sistemul permite digitizarea 
semnalelor video cu o frecvenţă de eşantionare maximă de 13 MHz , într-o matrice de 
512x512 puncte, performanţe care permit abordarea majorităţii aplicaţiilor de tip 
industrial  şi medical. 
• Preocupări de promovare a soluţiilor bazate pe SVI în domenii diferite in medicină, 
cercetare ştiinţifică , industrie, materializate în sisteme comerciale şi de cercetare 
[ARS1-90][ARS2-90]. Ele conţin implementări originale pentru rezolvarea acestora, 
evidenţiate în cadrul acestei teze. 
• Realizarea unui mediu software de elaborare a aplicaţiilor bazate pe SVI, care 
conţine majoritatea funcţiilor limbajelor de tip SUSIE  
• Realizarea unui sistem de dezvoltare a aplicaţiilor de compresie de imagine , bazat 
pe plăcile de achiziţie descrise în [ ARS1-91] ,[ARS2-91],[ARS1-92] 
• Implementarea pe acest sistem a unei aplicaţii de baza de date pentru aplicaţii 
biomedicale , în cadrul căreia a fost folosită metoda de compresie de imagini DPCM 
descrisă la cap.2.3.1.[ARS1-96] 
• Realizarea unui mediu experimental de achiziţie , preprocesare şi transmisie de 
fişiere de imagine , care permite transmisia acestora prin linii telefonice , îndeplinind 
funcţiile de bază ale unui terminal de videoconferinţă. Metodele elaborate pentru 
această aplicaţie includ implementări originale ale algoritmilor standardizaţi în 
compresia de imagini: PCX,BMP,TGA,JPEG [ARS1-93] 
• Elaborarea de alte aplicaţii  bazate pe soluţiile tehnice puse la punct în cursul 
cercetărilor. In cadrul acestora amintesc placa OVERLAY care poate înlocui în multe 
aplicaţii plăcile cu digitizare completă a semnalului [ ARS2-92]. Cu ajutorul acestei 
plăci se pot realiza aplicaţii simple ( subtitrare, granulometrie sau control dimensional ) 
, la un cost mai redus şi cu complicaţii minime în programare. 
• O altă aplicaţie este sistemul de achiziţie de semnale tranzitorii de înaltă frecvenţă 
cu facilităţi de tip osciloscop. Acesta poate fi utilizat şi în achiziţia de semnale cu 
frecvenţe apropiate de domeniul video [ARS2-92][SER-96] fiind utilizat în 
implementarea unor aplicaţii de instrumentaţie virtuală. 
Faza 3  
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Studii pentru elaborarea unei generaţii de SVI bazate pe componente 

performante 
 Faza a treia a început în momentul în care autorul a sesizat impasul în care 
ajunsese dezvoltarea de tehnologii în domeniul prelucrării de imagini utilizând 
microcalculatoare. Aplicaţiile din ce în ce mai pretenţioase , în domenii ca :multimedia, 
inspecţie vizuală, au necesitat  găsirea de dispozitive cu putere de calcul superioară 
pentru implementarea cât mai apropiată de timp real."Descoperirea " procesoarelor 
digitale de semnal a constituit pentru autor ieşirea din această dilemă şi a însemnat 
deschiderea de noi posibilităţi în domeniu.Principalele contribuţii ale acestei faze sunt 
următoarele: 
• Realizarea unui studiu asupra metodelor şi circuitelor specializate de prelucrare a 
informaţiei în sistemele video. Acesta cuprinde o prezentare a conceptelor şi 
arhitecturilor actuale în domeniu. Sunt examinate tehologii caracteristice principalelor 
aplicaţii ale circuitelor VLSI în imagistică: 
 -multimedia 
 -telecomunicaţii 
• Studii şi experimentări legate de implementarea procesoarelor de semnal în 
prelucrarea de semnal, în particular de imagini. A fost realizat un modul accelerator de 
prelucrări de semnal cu DSP TMS320C25 [ARS3-93] care este utilizat în sistemul de 
dezvoltare menţionat în capitolul 5 , tehnologia pusă la punct fiind utilizată şi în alte 
teme de cercetare din domeniul analizei şi sintezei vocale sau al prelucrărilor de 
semnale în domeniul medical. Elementele originale ale sistemului cu DSP sunt 
următoarele: 
 -integrarea în calculatorul gazdă ceea ce permite viteze de transfer ridicate în 
cursul schimbului de date 
 -existenţa unui conector de interfaţă cu ajutorul căruia pot fi extinse posibilităţile 
sistemului prin montarea unor interfeţe specializate 
 -posibilitatea de conectare a două plăci de acest tip într-un sistem multiprocesor 
 -existenţa debuggerului integrat care permite moduri sofisticate de depanare a 
programelor 
 -elaborarea unei modalităţi de testare funcţională graduală a sistemului cu DSP 
care elimină posibilitatea de interblocare a testelor 
 -realizarea unei implementări originale a unui asamblor pentru procesoarele de 
semnal din familia TMS320C2X 
 -realizarea de instrumente de conversie din mediul COFF în formatele utilizate 
în sistemul SIDERAL 
• Experienţa acumulată în realizarea de sisteme bazate pe procesoare digitale de 
semnal a permis autorului să participe , în calitate de coautor , la elaborarea primei 
cărţi dedicate în întregime tehnologiei procesoarelor digitale de semnal din România 
([ARS3-95]) 
• Preocupările autorului au avut ca scop punerea la punct a unei tehnologii de 
achiziţie şi procesare a imaginilor axată pe utilizarea procesoarelor de semnal din 
ultimele generaţii[ARS4-95].Tehnologia include realizări şi experimentări de aparatură 
(hardware ) şi algoritmi (software) adecvaţi prelucrării de semnale video utilizând 
coprocesoare specializate. Dintre aceste experimente menţionăm: 
 -sistemul de dezvoltare pentru prelucrări de imagini bazat pe DSP 
 -experimentarea de algoritmi de convoluţie,filtrare,compresie pe acest sistem 
 -implementări de transformate FFT,DCT pentru DSP 
• Tehnologia DSP a fost utilizată şi în implementarea altor aplicaţii care necesită 
prelucrare numerică a semnalului cum este prelucrarea datelor biomedicale sau 
sinteza de voce[ARS4-96][ARS6-96][FER2-96]: 
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 -modul coprocesor pentru electroencefalografie 
 -sistem de dezvoltare a aplicaţiilor de sinteză vocală 
• Tot în cazul acestei faze au fost realizate studii de evaluare şi optimizare a 
performanţelor sistemelor existente.In cadrul acestor preocupări se numără şi definirea 
unor parametri caracteristici sistemelor de achiziţie de informaţie vizuală şi elaborarea 
unei metodologii de evaluare a acestora [ARS3-95][ARS2-96] 
 Metodologia permite determinarea principalilor parametri ai sistemelor şi plăcilor 
de achiziţie utilizate în realizarea SVI.Ea propune metode de evaluare pentru 
următoarele mărimi: 
 -zgomotul sistemului 
 -frecvenţele dominante 
 -parametrii de cuantizare ai CAN 
 -stabilitatea nivelului de negru 
 -banda de frecvenţe a amplificatorului video 
 -calitatea sincronizării 
 Metodologia descrisă a fost implementată în mai multe variante de programe pe 
calculatoare IBM-PC, realizându-se măsurători şi evaluări pentru două tipuri de plăci. 
Perspectivele tezei 
 Prezenta teză este doar o etapă în preocupările mai generale ale autorului de 
dezvoltare a unei tehnologii de prelucrare a semnalului de frecvenţă video, în caz 
particular în senzorii vizuali inteligenţi. 
  Direcţiile în care poate fi dezvoltată teza sunt următoarele: 
• experimentarea de noi circuite specializate de achiziţie şi prelucrare a informaţiei 
vizuale 
• explorarea tehnologiei de prelucrare numerică a semnalului prin utilizarea DSP 
inclusiv prin realizarea de sisteme multiprocesor 
• implementarea de procesoare performante , special elaborate pentru aplicaţii 
multimedia (TMS320C80) 
• implementarea de tehnici moderne de abordare a prelucrării de semnal prin 
concepte actuale cum sunt reţelele neuronale sau logica fuzzy 
• dezvoltarea de metode şi tehnologii de reconstrucţie a imaginilor cu aplicaţii în 
realizarea de ecografe sau tomografe 
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