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Sammanfattning

Detta examensarbete undersöker möjligheterna med att ersätta ett föråldrat, analogt 
videoregistreringssystem till en digital motsvarighet. Stor vikt läggs på att systemet 
möjliggör synkron in- och uppspelning av tidstämplad video.

Det är upp till nio videokällor och ett antal ljudkällor som skall registreras, Det är tre 
digitala videokällor som ej följer någon universell standard samt ett antal analoga 
videokällor som följer olika standarder gällande format och upplösning. Då den digitala 
videon ej följer någon universell standard kräver den således någon form av 
formatkonvertering innan vidare hantering.

Examensarbetet syftar till att på pappret undersöka olika state-of-the-art 
videoregistreringssystem som redan kan finnas på marknaden med även undersöka 
möjligheten till en lösning med egenutvecklad hårdvara. Rapporten behandlar främst 
olika signalutseenden och olika komprimeringsalternativ, men även flyktigt olika 
transmissions-, lagrings- och uppspelningsalternativ. Rapporten mynnar ut till ett antal 
lösningsförslag till olika delproblem som behandlas och löses separat. Som leder till ett 
slutgiltigt lösningsförslag från författaren som behandlar systemet i sin helhet. Det 
slutgiltiga förslaget ställer hur väl som systemet uppfyller de på förhand uppställda 
kraven mot pris.
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Abstract
This Bachelor thesis examines the possibility of replacing an outdated, analog video 
recording system to a digital counterpart. It is key that the video and audio signals remain 
synchronized, generator locked and time stamped. It is up to nine different video sources 
and a number of audio sources to be recorded and treated in such a manner which enables 
synchronized playback. The different video sources do not always follow a universal
standard, and differ from format as well as resolution. This thesis aims to compare a 
number of state of the art commercial of the shelf solutions with proprietary hardware. 
Great emphasis is placed on giving a functional view over the system features and to 
evaluate different compression methods. The report also discusses different transmission, 
storage and playback options. The report culminates in a series of proposed solutions to 
sub problems which are solved and treated separately, leading to a final proposal from the 
author. The final draft set how well the system meets pre-set requirements to price.
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Förord

Författaren vill passa på att säga att det har varit en lärorik process. Det faktum att det 
inte fanns en tydlig kravspecifikation i början av arbetet och bristfällig information om 
systemets delar har varit en nyttig erfarenhet. Att bygga upp ett kontaktnät och samordna 
möten med användare av systemet såväl som andra företag för att bolla idéer. Att själv ta 
reda på vad som skall göras och identifiera potentiella svagheter vid ett byte till ett nytt 
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Thorstenson och Otto Carlander för allt stöd och all tid utan dem hade arbetet inte varit 
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via Lync.
Ett stort tack till min examinator Jacob Wikner på Linköpings Universitet samt mina 
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P. S tufft att ha eget kontor.
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1. Kapitel 1, Inledning

1.1 Bakgrund

Alltid när ett företag har ett gränssnitt mot människan finns nytta av digital bild- och 
ljudöverföring. Beroende på applikationsområde finns ett myller av olika ljud- och 
videoöverföringsalternativ. Det gäller allt från videoövervakning med IR1-kameror till att 
strömma högupplöst video i realtid. Olika system varierar angående lagring,
transmissionsmedium såväl som komprimeringsmetod. Detta examensarbete syftar till att 
ersätta ett analogt videoregistreringssystem till en modern, framtidssäker digital 
motsvarighet. Dessutom ingår att identifiera och på pappret utvärdera olika state-of-the-
art COTS2-produkter. Detta då dagens videoregistreringssystem är föråldrat och i ett 
sådant skick att det i princip är obrukbart.

Vissa delar av systemet är överflödiga då det implementerades i en tid då en digital 
lösning ej var möjlig. Detta på grund av att videoströmmarna var då så pass högupplösta 
och i ett sådant format att de inte gick att registrera direkt till S-VHS3-bandspelare, utan 
istället avfilmades från monitorer. Dessutom skall ett antal digitala videoströmmar som ej 
följer någon universell standard registreras, vilket har försvårat/fördröjt ett eventuellt byte 
till ett digitalt videoregistreringssystem. 

1.1.1 Det analoga videoregistreringssystemet

Video:
Idag finns redan ett existerande videoregistreringssystem i företaget. Då detta är som 
tidigare nämnt i princip obrukbart främst på grund av att informationen lagras på S-VHS-
kasseter och en del bandspelare behöver reparation. Här diskuteras översiktligt hur ljud-
och videoregistrering går till väga i dagens videoregistreringsutrustning. Notera att 
beskrivningen behandlas som om alla systemets delar vore i fungerade skick och är 
inkopplade.

I det nuvarande systemet finns åtta analoga videokameror av olika typ men alla levererar 
en S-VHS signal med en ungefärlig upplösning på 480x600 bildpunkter med ett SNR4 på 
48 dB5. Det är viktigt att systemet möjliggör en synkron tidsstämplad in- och uppspelning
av alla videokällor. För att detta skall vara möjligt är kamerorna synkroniserad och 
tidstämplade med en extern tidkodgenerator eng (time code generator) samt en genlock 
eng (generator locked). Genlockgeneratorn levererar en referenssignal till de video-

                                                
1 IR (Infraröd)
2 COTS (Commercial Of The Shelf)
3 S-VHS (Super Video Home System)
4 SNR (Signal to Noise Ratio)
5 dB (Decibel)
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kameror, videoväxlar, S-VHS bandspelare och ljudkällor för att säkerhetsställa att de 
ljud- och videosignaler sammanfaller vid rätt tidpunkt.
Utan denna referenssignal finns risken att bilden hoppar när man växlar mellan olika 
videokällor. Detta då mottaggaren åter försöker att justera den horisontella och vertikala 
avsökningen för att åter korrekt rama in bilden. Tidkoden går idag in på en av 
bandspelarnas audioingång. Notera att genom hela rapporten behandlas vänster och höger 
ljudkanal som två separata ljudkanaler utan koppling till varandra.
På grund av långa kabellängder ansluts både tidskodgeneratorn och genlocksignalen till 
en distribueringsförstärkare eng (distrubution amplifier) för att leverera den till systemets 
berörda delar. I figur 1 finner ni ett översiktligt kopplingsschema över dagens 
videoregistreringssystem

figur 1 Schema över dagens videoregistreringsutrustning

Utöver avfilmning och lagring av data på S-VHS-kasseter finns tillgång en 
videokonverteringsutrustning. VKU6:ns primära uppgift är att konvertera de 
videosignaler som ej har ett format som följer en universell standard till S-VGA7, dessa 
är idag kopplade till tre monitorer som sedan avfilmas med daterade analoga kameror. 
VKU innehåller även ett antal extrafunktioner, dessa behandlas ytterliggare i 
Kapitel 2.6 Videokonverteringsutrustning (VKU).

                                                
6 VKU (VideoKonverteringsUtrustning)
7 S-VGA (Super Video Graphics Array)

K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

TidkodGen. SyncGen Distrubution Amp 1 Distru. Amp 2

S C
C A

C A

Nätdel
IR

S-VHS 5

S-VHS 1

S-VHS 2

S-VHS 3

S-VHS 4

S-VHS 6

S-VHS 7

S-VHS 8

K1-K8 : Camera1 – Camera8
SC : Scan converter
CA : Camera adaptor
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Ljud:
Utöver videoregistrering hämtas två ingående ljudkällor, de tidstämplas och 
synkroniseras på samma sätt som beskrivet ovan. Det är intercom8 trafik med upp till två 
mottagare/sändare samt simulerat ljud. All ljudinformation finns tillgängligt via en 
kommunikationsanläggning. Ljudinformationen transmitteras till en ljudomkopplare över 
två kanaler. Vidare har alla S-VHS-bandspelare i systemet två separata 
ljudingångar (vänster, höger).

Notera att tidkoden går idag in på en av dessa ljudingångar vilket leder till att vardera 
S-VHS-bandpelare endast har en ljudingång öppen för aktuell ljudinformation. I

figur 2 återfinns ett översiktligt blockschema över dagens ljudhanteringssystem.

figur 2 Blockschema över dagens ljudregistreringssystem

För att det skall vara möjligt att registrera all relevant ljudinformation och fortfarande 
behålla en godtagbar ljudkvalitet, Går all ljudinformation igenom en ljudomkopplare som 
delar upp ljudet. S-VHS bandspelare 1-5 behandlar ljudinformation från källa 1 och 
S-VHS bandspelare 6-8 hanterar ljud från källa 2.

                                                
8 Intercom (Inter communication)

Ljudomkopplare

Ljud 1 in

Ljud 2 in

S-VHS 8

S-VHS 7

S-VHS 6

S-VHS 5

S-VHS 4

S-VHS 3

S-VHS 2

S-VHS 1

M1 M2 M3 M4

M5 M6 M7 M8

M1 – M8 : Monitor 1-8
VHS1-8  : S-VHS bandspelare 1-8
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1.2 Problemformulering

För att det skall vara möjligt att ta fram specifikation och underlag för det nya 
videosystemet, Samt för att vara som stöd vid lokalisering av svagheter i dagens 
videoregistreringssystem har författaren ställt upp följande frågeställningar.

Frågeställningar
 Finns det komponenter i dagens system som är absolut nödvändiga och måste 

vara kvar även vid ett systembyte?

 Finns det redan färdiga videosystem på marknaden som uppfyller alla ställda 
krav?

 Har signalutseendet och format någon betydelse vid ett systembyte?

 Finns det några restriktioner som begränsar framtida kvalitet gällande upplösning, 
bilduppdateringsfrekvens osv.?

 Finns det några restriktioner angående lagringsalternativ?

 Hur löses uppspelning på bästa sätt?

 Vad för alternativ finns det gällande utveckling av egen hårdvara?

Ovanstående frågeställningar är grundande utifrån på förhand ställda mål och från en 
förundersökning av befintligt system.

1.2.1 Mål

Examensarbetet två huvudsakliga mål är:

 Att utvärdera marknadens befintliga videoregistreringssystem, sedan undersöka, 
jämföra dessa mot varandra samt mot föreslagen ny lösning.

 Föreslå nytt system baserad på egenutvecklad eller redan befintlig lösning men 
med en optimerad hantering av befintliga videoströmmar, det vill säga ej 
nödvändiga kameror och konverteringsutrusting designas bort.

Ett utdrag från given introduktion och kravspecifikation till examensarbetet.
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Efter en förundersökning samt diskussion med berörda parter har följande 
kravspecifikation ställts upp:

Inspelning:
Att ge en synkron, tidstämplad inspelning av två ljudkällor och följande nio videokällor.

 All video som lämnar presentationsprocessor 1- och 2 skall hämtas in (4st).

 Informationen från ytterliggare fyra objekt skall avfilmas.

 NTSC signal via ett kontaktdon av typen MIL-DTL-38999 series iii9 skall delas 
och behandlas.

 Att starta inspelningen skall vara enkelt och tidseffektivt.

 Ljud från två källor skall hämtas in, helst behandlas i separata kanaler.

Uppspelning:
Videouppspelningarna måste ha möjlighet att:

 Pausa.

 stega i korta sekvenser, bildram-för-bildram.

 Förflytta sig i tiden i uppspelningsmiljön.

 spela upp video i ultrarapid.

Lagring:
 Inspelningarna skall helst vara lagrade på samma plats som redan befintliga 

busstrafiksinspelningar.

 De skall vara lagrade på ett sådant sätt att det ej kräver tillgång till någon speciell 
fysisk lokal eller en dator som ej är anslutet till intranätet.

 Namngivning av lagrade filer skall följa en given standard, detta för att med 
lätthet hitta tillhörande busstrafiksinspelning.

Ovanstående kravspecifikation är en sammanställning av olika önskemål/krav från ett 
flertal berörda parter.

                                                
9 MIL-DTL-38999 series iii (Typ av kontaktdon)
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1.3 Syfte

Syftet med rapporten är att denne skall vara till beslutsunderlag för införandet av ett nytt 
videoregistreringssystem. Denna jämförande studie skall mynna ut i ett antal 
lösningsförslag samt en rekommendation från författaren. Alla lösningar kommer att 
ställa kostnad, användarvänlighet, tidsåtgång vid implementation, hur framtidssäker varje 
lösning är samt hur väl de uppfyller kravspecifikationen mot varandra. 

1.3.1 Det digitala videoregistreringssystemet

Att ersätta det analoga videoregistreringssystemet mot en digital variant kan inte bara ge 
högre upplösning utan också enkel lagring av data. Genom att plocka informationen 
direkt från källan slipper man avfilmning helt och hållet. Möjligheten till 
bildram-för-bildram uppspelning och kopiering av en enskild ram kan då lösas via en
mediaspelare i efterhand. Dessutom har det visats att information av ytterliggare en källa 
behöver hanteras, så antalet videokällor utökas till nio. Antalet ljudkällor som ska mixas 
samman och lagras förblir två. Anledningen till de brister i det analoga 
videoregistreringslösning var att det implementerades i tid då digitalisering ej var möjlig 
och ej kunde hantera den höga datatakt som erfordrades. Lagringen på hårddisk 
begränsades av bristande diskutrymme och diskens skrivhastighet.

Det finns ett flertal sändare som levererar all grafikinformation. Vilket format de
använder skiljer från sändare till sändare och följer ofta ej någon universell standard.
Nedan följer en översikt om vilka signaler som skall hanteras och vad som krävs för att 
lagring och skall vara möjlig.
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Översikt
 Två presentationsprocessorer levererar bland annat en SDVI10-signal till tre 

monitorer. Överföringen sker via HOTLink11 och följer till stor del Fibre 
Channel standard se ]fiberchannel ANSI X3.230) med en länkhastighet på 
265 Mbit/s. Varje monitor har tre ingångar en för varje färg RGB12. En bild består 
av 600 linjer med 800 bildpunkter och en kontrollsumma. Där bildfrekvensen är 
30 bilder/s. Att fånga upp dessa signaler kräver videokonverteringsutrustning.

 Presentationsprocessorerna levererar även tre analoga spänningar som styr en 
CRT13. Informationen projiceras inte upp på ett bildrör utan projiceras istället upp 
på en spegel som i sin tur speglar upp en virtuell bild på ett konvext glas. Dessa 
spänningsnivåer följer ej någon universell bildstandard och hanteras idag av ett 
instickskort till en PC. Som i princip består av en A/D-omvandlare ] A/D
omvandlare TDA8752) och en FPGA14. Spänningarna tolkas och datainformation 
skickas till ytterliggare en PC som överlagrar informationen på en bakgrundsbild. 
Den nyskapade bilden är en VGA-signal med 800x600 bildpunkters upplösning 
och med en bildfrekvens på 60 Hz15.

 En NTSC16-signal skickas till ett subsystem via ett kontaktdon av typen 
MIL-DTL-3899 se ([33] kontaktdon MIL-DTL-38999). NTSC är en universell 
standard men det finns inte en kommersiell splitter för kontaktdonet. Det kräver 
således att man gör en egenskapad videosplitter som delar signalen och möjliggör 
vidare behandling.

 Information från tre objekt skall hämtas in enda rimliga alternativet är avfilmning. 
Kamerans upplösning samt dess fysiska storlek spelar in i valet av kamera.

 Information från ett antal fysiska lampor skall registreras, avfilmning är ett 
alternativ. Här finns ingen restriktion angående kamerastorlek.

 Ljudinformation skall hämtas in och synkroniseras med videon. All ljudtrafik 
levereras idag via ett kommunikationssystem. Detta är analogt ljud som eventuellt 
kräver digitalisering. 

Notera att ovanstående punkter i listan kommer diskuteras mer tekniskt genom hela 
rapporten.

                                                
10 SDVI (Serial Digital Video Interface)
11 HOTLink (Typ av kontaktdon)
12 RGB (Red, Green, Blue)
13 CRT (Cathode Ray Tube)
14 FPGA (Field Programable Gate Array)
15 Hz (Hertz)
16 NTSC (National Television System Comitee)
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1.4 Avgränsning

För att rapporten skall hålla sig inom ramarna för en kandidatuppsats har vissa 
avgränsningar gjorts i samråd med projekthandledare Lars Thorstensson.

 Rapporten kommer främst att inrikta sig av videoinspelning. Ljudhantering samt 
lagring av data behandlas enbart flyktigt.

 De redan befintliga busstrafiksinspelningar behandlas ej.

 HOTLink kontaktdon behandlas ej.

 Rapporten behandlar främst de videosignaler som lämnar presentationsprocessor
1 och 2. Andra videokällor har lägre prioritet.

 Den tekniska beskrivningen av bildkodning hålls på en överskådlig nivå.

 I den mån kod behandlas hålls denna på blocknivå. Ytterligare fördjupning i
aktuell VHDL17-kod kommer ej att göras.

 Hur makroblocksavsökning och makroblocksmanipulation går till mer tekniskt 
diskuteras ej.

 Utseende och teknisk specifikation för en CRT redogörs ej.

 Hur MPEG-418 och JPEG200019 avkodaren hittar och behandlar objekt 
diskuteras ej.

 Olika moduleringstyper redogörs ej i denna rapport.

 JPEG är det enda komprimeringsstandard för stillastående bilder som redogörs.

 Hur komprimeringsalgoritmerna är optimerade i MPEG-4 gentemot MPEG-2 
diskuteras ej.

 Möjligheten att logga busstrafiken till de fysiska lampor som idag avfilmas och 
behandlas i Kapitel 3.4 Delproblem 4: registrering av fysiska lampor behandlas ej.

 Implementation av tidkoden i videoströmmen behandlas enbart flyktigt.
Utöver dessa avgränsningar är det genomgående att den tekniska beskrivningen följer en 
lämplig nivå, då ytterliggare fördjupning ligger utanför arbetets intresseområde.

                                                
17 VHDL (VHSIC Hardware Description Language), VHSIC (Very High Speed Intergraded circuit)
18 MPEG (Moving Picture Expert Group)
19 JPEG (Joint Picture Expert Group)
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1.5 Disposition

Denna uppsats består av fyra primära kapitel som huvudsakligen följer Linköpings 
Universitets anvisningar angående uppsatsförfaranden ] Dr Jacob J Wikner, 2012) 
Rapporten följer IMRAD20-modellen med viss modifikation för att möta rapportens egna 
särdrag.

De fyra kapitlen utgörs av:

1. Inledning
Specifikation, bakgrund, syfte, mål, disposition samt resultat

2. Teori
Presentation av den tekniska såväl som den historiska bakgrunden av analog och
digital videoöverföring, Här diskuteras även olika videokomprimeringsalternativ.
Sist följer en beskrivning av hårdvara som sitter i dagens system

3. Analys
Uppställning av delproblem och lösningsförslag som behandlar dessa

4. Slutsats
En slutgiltig rekommendation för implementering av ett nytt 
videoregistreringssystem samt förslag till vidare undersökning.

                                                
20 IMRAD (Introduction Method Results And Diskussion)
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1.6 Resultat

Här nedan följer en sammanfattande punktlista över rekommenderat lösningsförlag för ett 
nytt videoregistreringssystem från författaren. Förslaget är grundat utifrån den teoretiska 
bakgrund och de lösningsförslag som diskuteras i rapporten i helhet.

 De tre videokällor som följer SDVI-format bör hanteras med rekommenderat 
kommersiellt system. Då SDVI ej är ett universellt standardformat kräver den 
således att vidoekonverteringsutrustningen finns kvar i systemet. Detta är inte 
optimalt på grund av att denna är föråldrad och har en begränsad teknisk
livslängd, därför rekommenderas att parallellt utveckla egen elektronik som 
ersätter denna utrustning.

 Det är lämpligt att fortsätta avfilma informationen från de tre objekt som ej har en 
tillgänglig videosignal. Då det enligt kravspecifikations inte finns krav på 
förbättrad upplösningskvalitet på levererad video. Kan de kameror som sitter i 
dagens videoregistreringssystem fortfarande användas och kopplas till det 
rekommenderade kommersiella systemet från RGB-spectrum. Videon levereras 
idag via BNC och kräver för det föreslagna systemets skull konvertering till VGA 
eller S-VGA. Detta är en vanlig konvertering och det finns ett flertal produkter på 
marknaden som sköter denna konvertering. Om förbättrad upplösning önskas bör 
den levererade videoupplösningen inte överstiga 800x600 bildpunkter. Då högre 
upplösning kommer att ge upphov till kvalitetsförlust då den maximala 
upplösningen på Quadview HDx utgången är 1920x1200 bildpunkter.

 Registrering av den information som ritas upp av en CRT, levereras idag
tillsammans med en bakgrundsbild till en monitor via VGA kontakt. Denna signal 
bör parallellkopplas och kopplas till det föreslagna kommersiella systemet.

 Inspelning av information från fysiska lampor sköts idag av en kamera som även 
den levererar lågupplöst video via BNC-kontakt. Denna kan hanteras på samma 
sätt som beskrivet i punkt 2. Notera att en vidare undersökning om möjligheten att 
logga busstrafiken bör göras.

 Det kommersiella systemet har möjlighet att per DGy201 HD registrera två 
kanalers ljudinformation. Det finns en kommunikationsanläggning i systemet idag 
som levererar all ljudinformation, användaren kan själv på förhand välja vilken 
information som skall hanteras. Det är dock lämpligt att hantera de två ljudkanaler 
som idag är kopplade till S-VHS bandspelarna.
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 NTSC videon som går till subsystemet kräver utveckling av en videosplitter som 
parallellkopplar videon från kontaktdon MIL-DTL-38999 till VGA, Det kan 
finnas en sådan utrustning internt på företaget då denna signal redan sedan 
tidigare har hanterats.

Notera att det är totalt nio videokällor som skall registrerats och det kommersiella 
systemet kan maximalt hantera åtta. Då NTSC videon inte alltid behöver registreras 
rekommenderas det därför att man inför en switch mellan denna och annan 
videokälla. Då kan man påförhand välja vilken video som skall hanteras. Möjligheten 
till att hantera all video finns men då till ett ökat pris.
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2. Kapitel 2, Teori

2.1 Analog video

De videokällor som används idag levererar bland annat kompositsignaler med olika 
egenskaper. För att ge inblick i hur detaljrik och vilken bildkvalité en analog videosignal 
kan leverera, redogörs här hur en kompositsignal är uppbyggd enligt PAL21-standarden.
PAL var den rådande TV-standard i Sverige fram till 2007.

2.1.1 Beskrivning av standarden PAL

Tyska PAL-systemet (Phase Alternating Lines) utvecklades parallellt med det franska 
SECAM22-systemet och hade sin premiärsändning 1967. De båda är en vidareutveckling 
av det amerikanska NTSC-systemet och uppkom på grund av att NTSC var då känsligt 
för fasfel ]Mats Röjne, 2006).
Tekniken bygger på att fosfor på bildskärmens insida i ett katodstrålerör efterlyser då den 
beskjuts med en elektronstråle. En bild ritas upp i 575 linjer från höger till vänster,
linjerna ritas uppifrån och ner. En ny bild ritas var 40 ms.
Den nu gällande standarden heter ITU-R BT.470-7 (2012) se ] ITU-R BT.470–7). Där 
ITU-R är radiokommunikationsdelen av standardiseringsorganet ITU ] International 
Telecommunication Union). Det finns ett flertal varianter av standarden PAL. I Sverige 
och större delen av Europa användes en variant som kallas PAL-B/G.
I fortsättningen kommer det att vara underförstått att med PAL menas ITU-R BT.470 
PAL-B/G. ] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

2.1.2 Beskrivning av bildfrekvenstekniker 

En PAL-signal använder sig av halvbildsteknik även kallat radsprångsteknik. Med detta 
menas att istället för att överföra en ny helbild med frekvensen 25 Hz, överförs istället två
halvbilder med frekvensen 50 Hz. Anledningen var den att fosforn på bildskärmens 
insida har sitt intensitetsmaximum direkt efter att ha blivit svept av elektronstrålen.
Att istället överföra två halvbilder 50 gånger per sekund. Som först ritar ut alla udda 
linjer från höger till vänster följt av alla jämna linjer. Eliminerar det flimmerproblem som 
uppstår på grund av att belysningen från fosforn på bildrörets insida mattas av. 
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004)
Ögats flimmerkänslighet är betydligt lägre och är uppmätt till ca 16 Hz, Notera att detta 
gäller endast vid användning av halvbildsteknik. Men för att undvika störningar från 
eventuella brumkomponenter valdes en halvbildsfrekvens samma som periodiciteten i 
Europas elnät ]Mats Röjne, 2006).
                                                
21 PAL (Phase Alternating Lines)
22 SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire)
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2.1.3 Egenskaper för svartvit PAL

Eftersom färg-TV sändning är en påbyggnad av den svartvita videoöverföringen redogörs 
här signalutseendet av den svartvita videosignalen som kallas luminans23. 
Överföringen till mottagaren sändes modulerad på en bärvåg med bandbredden 5 MHz.
figur 3 visar bandbredd för luminansen för PAL-video. Olika moduleringsmetoder 
diskuteras ej i denna rapport.

figur 3 Bandbredd Luminans PAL

Avsökning av en bild sker linje för linje och varje gråton motsvaras av en elektrisk 
spänningsnivå. 1 V motsvarar vit bild, 0.3 V motsvarar svart bild och 0 V är en 
synkroniseringsnivå. Spänningar mellan 0,3 till 1 V motsvarar en egen gråton. En bild 
innehåller 625 linjer enligt ITU-R standarden, Där 575 linjer innehåller aktiv 
bildinformation. Notera att varken 575 eller 625 är jämnt delbart med 2 vilket leder till att 
varje halvbild har 287,5 aktiva bildlinjer. 
När en hel linje har avsökts skall mottagaren söka ny linje. För att mottagare och sändare 
skall vara synkroniserade används en så kallad linjesynkpuls. Synkroniseringsfasen inleds 
med 1.5 µs svartnivå följt av en synkpuls för att sedan åter sända svartnivå i 10.5 µs. 
Denna linjesynkpuls varar alltså i 12 µs och efterföljs av 52 µs med bildinformation. 
Synkpulsen ger en spänningsreferens till vitnivån så att 1 V alltid motsvarar vit bild. 
Alltså varar varje linje i 64 µs. figur 4 illustrerar signalutseendet för enstaka linje i en 
luminanssignal ]Mats Röjne, 2006).

                                                
23 Luminans (Svartvit information)

Frekvens

5 MHz

Amplitud

5 MHz
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figur 4 Signalutseende för enstaka linje PAL

Att signalen är bandbreddsbegränsad till 5 MHz med 52 µs bildinformation ger 
följaktligen en teoretisk övre gräns för upplösningen i horisontalled. 5 MHz · 52 µs · 2 = 
520 växlingar mellan svart- och vitnivå under bildfasen. Som tidigare nämnt så används 
575 av de 625 till aktiv bildinformation resterande linjer används bland annat till 
delbildssynkronisering. 

När alla linjer har avsökts och mottagaren skall ta emot en ny bild används en längre 
synkpuls, en så kallad bildsynk som talar om att det är dags att börja om i TV:ns övre 
vänstra hörn. Bildsynkroniseringen består av 25 linjeperioder där de 2.5 första kommer 
från föregående halvbild. Linjesynkroniseringen fortsätter kontinuerligt över alla 625 
linjer. Men i synkroniseringsfasen, i de 22.5 första linjerna i varje delbild, ligger antingen 
linjesynkroniseringen i fas eller motfas. Detta är för att mottagaren skall veta vilken 
delbild som följer. Mellan första och andra delbilden ligger linjesynkroniseringen i fas 
och mellan andra och första delbilden ligger de i motfas. De första fem linjeperioderna i 
varje delbild innehåller synkroniseringspulser för bildsynkronisering. Linje 6 – 22 
innehåller initialt ingen information och är lediga för annan data t.ex text-TV-
information. ] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

Som tidigare nämnt innehåller varje halvbild 287,5 linjers aktiv bildinformation.
Den aktiva bilden påbörjas på andra halvan av linje 23 och fortlöper fram till linje 310. 
Linje 311 till halva linje 318 används för bildsynkronisering för den andra halvbilden. 
Den aktiva bilden på den andra halvbilden påbörjas på linje 336 som ligger mellan linje 
23 och linje 24 och fortlöper fram tills linje 623 där endast den första halvan ritas. 
Resterande linjer används till bildsynkronisering till nästlöpande bild.
(Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

Linjelängd

Aktivt område

Linjesynk

Svart

Grå

Ljusgrå

Vit
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2.1.4 Egenskaper för Färg- PAL

För att bygga en komplett färgsignal, en så kallad kompositsignal krävs det att man påför 
färginformationen såkallad krominans24 till den redan diskuterade luminansen.
En färgbild representeras av tre primärfärger Röd (R), Grön (G) och Blå (B). Beroende på
hur man blandar dessa ger de upphov till ett flertal andra färger.
Eftersom färg-TV är en påbyggnad av den svartvita TV-sändningen fanns det vissa krav 
som begränsade dess barndom. Alla dåtidens svartvita TV-mottagare skulle ha möjlighet 
att fortsätta ta emot färg-TV sändningarna (fast i svartvit). Vidare fick bandbredden för 
den nya färg-TV signalen såkallad kompositsignal ej överskrida bandbredden 5 Mhz, som 
var bandbredden för luminansen. Det bör nämnas att en komplett RGB-signal kommer att 
ta upp bandbredden 15 MHz ]Mats Röjne, 2006).
För att bakåtkompabilitet skulle vara möjligt var det tvunget att skapa luminansen Y 
utifrån krominansen på följande sätt.

BGRY 11.005930.0 

Där R, G och B är normaliserade till värde mellan {0...1}, Y= 1 ger vit bild och Y = 0 ger 
svart bild.
Eftersom luminansen ändå måste bevaras intakt räcker det för färginformationens skull 
att enbart överföra färgdifferenssignalerna 

)(877.0

)(493.0

YRC

YBC

r

b




som är blå- respektive rödkrominans. Grönkrominansen kan därefter bestämmas utifrån 
blå- och rödkrominansen. Det som har gjorts är enkelt ett basbyte från primärfärgerna
(R, G, B) till en luminans/krominans vektor (Y, bC , rC ). Detta möjliggör utom 

bakåtkompabilitet en möjlighet till mycket hårdare komprimering. bC och rC som från 

början har en bandbredd på 5 MHz lågpassfiltreras ner till en bandbredd på 1 Mhz. 
Luminansen Y rörs inte och behåller sin bandbredd på 5 MHz.

                                                
24 Krominans (färginformation)
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Färginformationen kan komprimeras hårdare på grund av att det mänskliga ögat är 
mindre känsligt gällande färginformation kontra ljus/mörker-information. En bandbredd 
på 1 MHz är genom empirisk undersökning det lägsta kravet som krävs att lura ögat att 
färginformationen är fullständig.

)2cos()2sin( fsctCfsctCC rb  

Krominansen amplitud- och fasmoduleras alltså på en bärvåg med frekvensen fsc . Där

amplituden är färgmättnad och fasen innehåller nyansinformation. rödkrominansen rC
växlar fas mellan varje linje. Vid visning medelvärdesbildar TV-mottagaren två på 
varandra följande linjer. Detta är ett centralt begrepp inom PAL (fasalternerande linjer). 
Vinsten med detta är en stor okänslighet för fasfel som kan ge upphov till färgvandring 
som var ett problem i NTSC-systemets barndom ]Mats Röjne, 2006).

Färgbärvågen fsc är fastställd till 4,433618 MHz eller i dagligt tal 4,43MHz enligt 

 
Hzfh

fhfsc

15625
625

1
4

1135





Där termen 1135/4 gör att färgbärvågen släpar en kvarts våg per linje och faktor 1/625 
gör att den jobbar ikapp en period per sida. Dessa termer är valda för att ge minsta 
interferens till luminanssignalen. fh är linjesvepsfrekvensen 15 625 Hz.
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För att mottagaren skall tolka fas- och amplitudsignalen måste den ha en referens. Detta 
görs i linjesynkroniseringen med en så kallad färgburst som inleder varannan linje med 
en fas på 135 grader och -135 grader. Om fasvridning skulle uppstå kan den korrigeras 
genom att lägga ihop färgdifferenssignalerna med olika tecken. Tack vare att de är 
synkroniserade till färgbursten blir fasfelet i samma storlek fast med omvänt tecken och 
kan då elimineras, ]Mats Röjne, 2006). I figur 5 visar signalutseendet för färgbursten för 
PAL-video.

figur 5 Signalutseende för färgburst PAL
(Rickard Gunee)

Som tidigare nämnt att en fullständig signal kallas kompositsignal och är den signal där 
både krominans och luminanssignalen är sammanslagen. I figur 6 ger en översiktlig bild 
på bandbredden för kompositsignalen för PAL video.

CYM 

figur 6 Bandbredd för kompositsignal och audio PAL.
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2.2 Digital Video

En digital videoström kräver ej ett lika stort frekvensutrymme som den analoga 
sändningen. Om vi ser tillbaka på den analoga signalen ser vi att det finns mycket 
redundans, att sända linjesynkroniseringen kostar 25 % av den information som kunde ha 
varit aktiv bildinformation ]Mats Röjne, 2006). Medan en digital linjesynk endast kräver 
ett fåtal bitar, med en minskad bandbredd kan vi sända mer information över ett specifikt 
medium. Grundtanken med en optimal digital överföring är att få en så låg bithastighet 
som möjligt utan att kompromissa gällande kvalitén ]Mats Röjne, 2006).
Ett SNR eller signal-brusavstånd på 44 dB uppfattas som en mycket bra bildkvalitet i ett 
PAL-system.För enkelhetens skull, betrakta vad ett SNR på 48dB ger för bithastighet. 
48 dB/ 6dB = 8 bitar, detta ger totalt 2^8 = 256 olika nivåer där en extra tillförd bit ger en 
fördubbling av SNR. Eftersom att vi har en bild-bandbredd på 5 MHz säger Nyqvists
teorem att samplingsfrekvensen måste vara dubbla bandbredden, alltså i det här fallet 
10 MHz. Vilket medför att för att digitalisera en svart-vit signal skulle kräva en 
bithastighet på 80 Mbit/s. Då färginformationen sänds fasmodulerad i fyra lägen, måste 
samplingsfrekvensen minst vara fyra gånger färgbärvågen som tidigare nämnt är 
4.43 MHz. Detta leder till en samplingsfrekvens på 17.7 MHz vilket i sin tur ger en 
bithastighet på 141 Mbit/s ]Mats Röjne, 2006).
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2.3 Videokomprimering

Överföring av digital video förknippas med stora datamängder och hög datatakt, en 
okomprimerad 1920x1200 bild med 16 bitars noggrannhet innebär en datamängd på 
4,6 Mbyte, Video är som bekant en serie av bilder men. Låt oss säga att vi har en 
bilduppdateringsfrekvens på 30 Hz, skulle det leda till en datatakt på 138 Mbyte/s, Detta 
leder i sin tur att en timmes inspelning av okomprimerad video skulle ge upphov till en 
datamängd på 497 Gbyte. För att minska datamängden och datatakten till en mer lämplig 
nivå krävs hård komprimering. Här diskuteras olika komprimeringsalternativ gällande
videokomprimering och komprimering av stillastående bilder.
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2.3.1 JPEG, en komprimeringsstandard för stillastående bilder

Eftersom video är en serie av bilder diskuteras här JPEG25-komprimering eller ”Joint 
Pictures Expert Group” som är en välkänd standard för stillastående bilder. Äldre 
komprimeringsformat som PICT26, TIFF27 eller EPSF28 behandlas ej i denna rapport.

JPEG möjliggör både destruktiv komprimering såväl som förlustfri komprimering, som 
tillåter bilden att fullständigt återskapas till sin ursprungliga kvalitet. 

Den destruktiva komprimeringen använder sig av DCT29-baserad komprimering. Där 
DCT står för ”Discrete Cosine Transformation”. Bilden delas upp i block om 8x8 
bildpunkter och blocken behandlas från vänster till höger, uppifrån och ned.  Där varje 
bildpunkt inuti ett block DCT-transformeras. Varje element i ett DCT-block kvantiseras 
sedan och kan därmed per definition ej fullständigt återskapas ]Yun Q, Shi and Huifang 
Sun , 2007). Ett översiktligt flödesschema över JPEG-komprimering och JPEG-
dekomprimering visas i figur 7.

figur 7 Flödesschema JPEG-kompression (vänster) & JPEG-dekompression (höger)

                                                
25 JPEG (Joint Picture Expert Group)
26 PICT (Picture File)
27 TIFF (Tagged Image File Format)
28 EPSF (Encapsulated Post Script File)
29 DCT (Discrete Cosine Transform)

Kodnings
tabell

Entropi
kodning

Huvud
Tabeller

Data

8x8 datablock

DCT

8x8 DCT-block

Kvantisering

Kvantiserings-
tabell

BILD BILD

Huvud
Tabeller

Data
Entropi

avkodning

Dekvantisering

Kvantiserings-
tabell

Kodnings
tabell

IDCT



37

2.3.1.1 Diskret Cosinus Transformering (DCT)
Den diskrete cosinus transformen omvandlar de 8x8 bildpunktsblocken till 8x8 matriser 
med bildpunkternas frekvensinnehåll istället för dess värde. figur 8 visar ett 8x8 
datablock med tillhörande 8x8 DCT-block. Definitionen för DCT-transformen och 
tillhörande invers DCT transform diskuteras i Bilaga 2.

figur 8 Exempel på ett 8x8 datablock (vänster) och dess 8x8 DCT-block (höger)

Som figur 8 illustrerar reducerar inte DCT-transformeringen inte antalet bitar som krävs 
för att representera ett 8x8 bildpunktsblock. Den bitlängdsreducering sker senare i 
kvantiseringen och i bitkodningen.

2.3.1.2 Kvantisering, JPEG

Det mänskliga ögat är mindre känsligt för högfrekvent information och därmed kan 
noggrannheten i DCT-block minskas utan att märkbart försämra bildkvaliteten. 
Kvantiseringen används för att minska antalet nivåer som skall sändas och på så sätt 
minska bitlängden. Hur kvantiseringsprocessen skall genomföras är ej bestämt av 
standarden och hur hårt varje nivå skall kvantiseras är bestämt av tabeller och de grundar 
sig på hur väl avvikelser märks av det mänskliga ögat. I praxis så kvantiseras den 
högfrekventa informationen hårdare än den lågfrekventa. Notera att kvantiseringsbruset 
som introduceras ej går att återställa menat att väl bilden har kvantiseras går den ej att 
återställa till ursprunglig bildkvalitet. En sådan komprimering kallas destruktiv.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

Kvantiseringen går till som sådan att alla de 64 DCT koefficienterna avrundas till sitt 
närmaste kvantiseringssteg.











Q

S
roundS uv

quv

Där uvS är koefficientvärdet I DCT-blocket på koordinaterna (u, v) och uvQ är 

kvantiseringstabellsvärdet på koordinaterna (u, v).
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Dekvantiseringsoperationen i mottaggaren definieras:

uvquvquv QSR 

Där quvR är den dekvantiserade DCT- koefficientinformationen. figur 9 ger en översiktlig

bild över hela processkedjan bortsett från skapandet av kodord, mer om skapandet av 
kodord behandlas i kapitel 2.3.1.3 Skurlängds- och variabellängdskodning.

figur 9 DCT/inverse DCT , Kvantisering/dekvantisering av ett 8x8 block

som bilden illustrerar har bildinformationen delats upp i 8x8matriser och genomgår en 
DCT-transformering för att visa dess frekvensinnehåll. I det övre vänstra hörnet hittar vi 
likspänningsnivån för luminanssignalen, som talat om den allmänna gråtonen i hela 
bilden. Sedan ökar frekvensinnehållet utmed horisontal- och vertikalaxeln. I normalt 
programinnehåll kommer mestadels av informationen finnas i det lågfrekventa området i 
det övre vänstra hörnet och den mer ovanliga högfrekventa informationen anses vara 
försumbar på grund av det mänskliga ögats förmåga att uppfatta dem.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004), (]Yun Q, Shi and Huifang Sun , 2007).

a) b)

c) d)

e) f)

a) Source image samples , b) Forward DCT coefficcients c) Quantization table
d) Normalized quantized coefficients e)Denormalizid quantized coefficients
f) Reconstructed image samples
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2.3.1.3 Skurlängds- och variabellängdskodning, JPEG

Eftersom de högfrekventa DCT-koeffienterna ofta kvantiseras till 0 kan effektiv
bitlängdsreducering ske genom skurlängdskodning eng (run-lenght-coding). DCT-
koeffecienterna genomsöks sicksacksvis.
figur 10 illustrerar sicksacksmönsteravsökning av ett DCT-block.

figur 10 Bild av sicksacksmönstersavsökning av DCT-block.

Om vi exempelvis betraktar sekvensen
{-25, 0, -3, 0, 2, 0, 0, -6, 0…0}

Kan vi se att den enkelt kan skrivas om {0/-25, 1/-3, 1/-2, 2/-6 EOB30}.
Se 0/-25 där 0 står för antalet nollelement före värdesiffran -25 och EOB (End Of Block) 
menar att resterande delen av blocket består av enbart nollelement.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004)

                                                
30 EOB (End Of Block)
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Huffmankoding:
Huffmankodning är en vanlig typ av variabellängdskodning och bygger på att vanliga 
symboler tilldelas korta kodord medan mer ovanliga symboler har längre kodord. För 
enkelhetens skull iaktta ett exempel. 

Exempel:
Fyra symboler A, B, C, D presenteras med sannolikheten 51 % (A), 22 % (B), 14 % (C), 
13 % (D). figur 11 ger en kortfattad bild om hur Huffmankodning går tillväga.

figur 11 Exempel Huffmankodning

Symbolkodord kodlängd sannolikhet att inträffa
A 1 1 51%
B 00 2 22%
C 011 3 14%
D 010 3 13%

Exemplet illustrerar att den symbol som har störst sannolikhet att inträffa är den symbol 
som tilldelas kortast kodord, på så sätt reduceras antalet bitar som skall sändas och 
följaktligen även datamängden samt datatakten.

A(0.51)

B(0.22)

C(0.14)

D(0.13)

(0.51)

(0.27)

(0.22)
1

0

1

0

(0.51)

(0.49)

1

0
(1)
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2.3.1 Beskrivning av MPEG-2, standard för videokomprimering

MPEG31 (Moving Picture Experts Group) tillsattes år 1988 som en grupp inom 
ISO32/IEC33 ]International Organization of standardization),
]International Electrotechnical Commision) med mål att skapa en standard för digital 
ljud- och videokomprimering. MPEG-1 eller ISO/IEC 11172 kom 1992 och definierade
en standard gällande ljud- och videokomprimering. MPEG-1 kan hantera datahastigheter 
upp till ungefär 2 Mbit/s och lämpas till lågupplöst video med kvalitet liknande VHS. 
Senare upptäcktes att det fanns ett behov för en ny standard som kunde hantera högre 
datahastigheter. År 1994 publicerades MPEG-2 under namnet ISO/IEC 13818 eller 
ITU-TH.262 ] ITU-T H.262), som är mer lämpad för TV-överföring och hanterar
hastigheter över 2 Mbit/s.  MPEG-3 var menat att vara en ny standard för högupplöst 
videoöverföring men senare visade det sig att MPEG-2 standarden har det som krävs för 
att överföra video med HD34-kvalitet. Istället för att lansera en ny standard 
kompletterades istället MPEG-2. Vidare så släpptes MPEG-4 sent under år 1998 och är 
tänkt att vara en flexibel standard för all video, radio, tele- och datakommunikation. Men 
eftersom MPEG-2 är den standard som används i större delen av världen diskuteras dess 
egenskaper nedan.

2.3.1.4 Översikt MPEG-2 komprimering

När man JPEG/MPEG-kodar en bild skiljer man på två olika kodningsmetoder spatial
kodning och temporal kodning. Med spatial menas att man tittar på likheter inom en viss 
yta av bilden och om bildpunkter inom detta utrymme har snarlikt innehåll, jämförs dessa 
och gör en kompromiss. Tittar man på temporal kodning ser man på serie av efterföljande 
bilder och överför skillnaderna mellan dem istället för att överföra en ny komplett bild.

För att förstå hur komprimering av bilder sker enligt MPEG-2 ser vi först mer 
överskådligt till processgången.

1. DCT-transformering.

2. Kvantisering.

3. Skurlängds- och variabellängdskodning.

4. Rörelseestimering.

Då punkt 1–3 behandlas i kapitel 2.3.1 JPEG redogörs här endast rörelseestimering.

                                                
31 MPEG (Moving Picture Expert Group)
32 ISO (International Organization Of Standardization)
33 IEC (International Electrotechnical Commission)
34 HD (High Definition)
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2.3.1.5 Rörelseestimering enligt MPEG-2 standard

Enligt PAL-standarden överförs 25 helbilder per sekund, där bilderna i bildföljden oftast 
har liknande innehåll. Ett sätt att minska datamängden och i sin tur datahastigheten är att 
istället för att överföra en komplett bild var 40 µs är att enbart överföra förändringen 
mellan två på varandra följande bilder. För att det skall vara möjligt att sända en GOP35

eng (Group of Pictures) så definieras här tre olika bildtyper. 

I-bild36: En fullständig komprimerad bild, Komprimeringen följer samma metod som är 
beskrivet i kapital 2.3.1 JPEG. Varje GOP startar alltid med en I-bild och den fungerar 
som en referens till nästföljande bilder. Hur bildföljden i en GOP ser ut är inte satt av 
någon standard och i MPEG-4 är det möjligt att sätta alla bilder i en GOP till enbart I-
bilder.] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004)

P-bild37: Innehåller ändringen från föregående I- eller P-bild.
Eftersom en serie av bilder har ofta snarlikt innehåll och genom estimera rörelsen mellan 
två på varandra följande bilder. Räcker det i princip att enbart flytta bildblock till nya 
koordinater för att erhålla den nya bilden. En P-bild kan innehålla bildinformation eller 
rörelsevektorer eller en kombination av de båda ] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

B-bild38 En B-bild förutser nästföljande bild i båda led för att ta hänsyn till snabba 
scenförändringar. Användningen av B-bilder kommer alltid att ge upphov till en viss 
fördröjning på grund av det faktum att de använder sig av efterföljande bilder som ej är 
tillgängliga förrän de kommit till avkodaren.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

Låt oss sammanfatta i ett enkelt exempel:
Låt en bil röra sig över en fixerad bakgrund. Först måste en I-bild skapas som innehåller 
bildinformation för hela bilden, I-bilden kan ses som originalet. Nästföljande bild i 
bildserien kommer uppenbarligen att innehålla snarlik information. Istället för att koda 
bakgrundsinformationen som redan finns i I-bilden skapas istället en P-bild som 
innehåller rörelsevektorerna för bilen. Alltså överförs enbart bilens nya position.
Informationen om hur marken såg ut under bilen på dess startposition finns inte i 
I-bilden av uppenbara skäl. Man inför då en B-bild som tar hänsyn till nästkommande I-
bild och hämtar den information som krävs. I figur 12 som illustrerar innehållet i I-, P-, 
B-bilderna från exemplet ovan.

                                                
35 GOP (Group Of Pictures)
36 I-bild eng (intra coded picture)
37 P-bild eng (Predicted picture)
38 B-Bild eng (Bi-predictive Picture)
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figur 12 Exempelbild över innehåll i I-, P, B-bild.

Här bör påpekas att P bilden ej innehåller informationen för bilen utan rörelsevektorer 
som anger bilens förflyttning.

Group of Pictures

Som tidigare nämnt finns ingen standard som säger hur en GOP skall vara uppbyggd. 
Vilken GOP-struktur som skall användas avgörs av tillämpningen. En GOP benämns ofta 
med två siffror. Exempel M = 2, och N = 12. Där M är avståndet mellan två 
ankarbilder (I eller P) och M är storleken för gruppen. 
Exempel: M = 2, N = 12 ger en GOP-struktur {I, B, P, B, P, B, P, B, P, B, P, B, I}.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

Notera att den sistan I bilden i ovanstående serie ej avslutar gruppen utan påbörjar nästa.
För att ge möjlighet till bildram-för-bildram uppspelning krävs en GOP struktur med 
enbart I-bilder, alltså {I, I, I, I, …, I}. I figur 13 ges en översiktlig bild över en vanlig 
GOP-struktur.

I B B
B B P

B

P
B

I

figur 13 Exempelbild GOP-struktur
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Avsökningen av en bild sker på makroblocksnivå, där ett makroblock är 2x2 
luminansblock med tillhörande krominansblock. En uppsättning av 4:4:4 menas att både 
luminansblocken och röd- och blåkrominansblocken bevaras intakta, detta illustreras i 
figur 14. Det är vanligt att sända krominansen med lägre kvalitet på grund av ögats 
okänslighet för färginformation. Mer om olika profiler och nivåer behandlas i kaptitel 
2.3.1.6 Profiler och nivåer. Det mest naturliga är att sekventiellt söka igenom hela bilden 
efter liknande makroblock, denna typ av genomsökning kallas fullsökning. En 
fullsökning är tidskrävande men eftersom rörelseestimeringen sker på kodarsidan och 
standarden bestämmer enbart hur avkodningen skall ske. Ges stor frihet i val av 
sökalgoritm. Det finns flertalet algoritmer som enbart söker igenom partitioner av bilden. 
Dessa ger ej lika goda resultat gällande kvalitet som en fullsökning men lämpar sig bättre 
för realtidsapplikationer. Hur makroblocksavsökning går till mer tekniskt behandlas ej i 
denna rapport.

figur 14 Utseende 4:4:4 makroblock MPEG-2/-4

2.3.1.6 Profiler och nivåer MPEG

MPEG familjen erbjuder användaren att själv välja mellan ett antal profiler och nivåer. 
Eftersom MPEG stödjer ett stort spann av applikationer från mobiler till högkvalitativ 
HD-redigering och det är orealistiskt att alla applikationer skall stödja hela standarden, 
har en mängd subnivåer definierats för att anpassa kodningen efter behov.

En profil definierar en mängd egenskaper såsom kompressionsalgoritm, krominansformat
med mera. Nivåerna definierar ett antal olika egenskaper som maximal bithastighet, 
maximal ramstorlek osv.

8x8
Block

8x8
Block

8x8
Block

8x8
Block

Y, lumminans

Cr, rödkrominans

Cb, blåkrominans



45

En MPEG applikation spcifierar vilken typ av profiler, nivåer och vilka permutationer de 
godkänner. Till exempel kan en DVD39-spelare säga att den stödjer MP@HL40 (Main 
Profile at High Level) med vilket menas att den accepterar alla permutationer upp till 
MP@HL kvalitet. ] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

2.3.2 Beskrivning av MPEG-4, standard för videokomprimering

Historiskt sett var MPEG-4 menat att behandla låga datatakter, så lågt som 
64 kbit/sekund. Dessutom var målet att utveckla algoritmer som skulle överträffa den då 
state-of-the-art bildkodningsstandarden H.26141 (Marcel Dekker 2002). Senare så släppte 
MPEG-4 fokus från låghastighetskodning införde istället helt nya funktioner som ej fanns 
i tidigare MPEG produkter. Dessa är listade nedan.

 Interaktiv, användaren ska ha möjlighet att påverka presentationen av ljud och 
bildinformation.

 Universell åtkomst, Oavsett nätverk/medium skall MPEG-4 data vara tillgänglig.

 Flexibel, En MPEG-4 ström skall vara skalad på ett sådant sätt att mottagare med 
olika processorkraft kan återge information men med annan kvalitet.

 Uppgraderingsbar, En mottagare skall ha möjlighet att ladda ner nya funktioner 
och algoritmer när det är möjligt.

 objektbaserad, olika objekt skall ha möjlighet att kodas och återges separat, med 
olika upplösning eller till och med ignoreras helt.

MPEG-4 är en vidareutveckling av MPEG-2 och använder sig av liknande metoder när 
det gäller DCT-transformering, kvantisering, skurlängskodning och rörelseestimering. 
Beskrivning av dessa återfinns i kapitel 2.3.1 JPEG och i kapitel 2.3.1.5
Rörelseestimering. Algoritmerna i MPEG-4 är mer optimerade och ger således bättre 
resultat. Hur de är optimerade och vad som skiljer sig mellan algoritmerna i MPEG-2 och 
MPEG-4 behandlas ej i denna rapport. 

De största skillnaderna mellan MPEG-2 och MPEG-4 är möjligheten till objektbaserad 
videokodning samt att MPEG-4 har möjlighet till universell åtkomst.

                                                
39 DVD (Digital Versatile Disc)
40 MP@HL (Main Profile at High level)
41 H.261 (En bildkodningsstandard)
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2.3.2.4 Objektbaserad videokodning för MPEG-4

Till skillnad från MPEG-2 har MPEG-4 tillgång till såkallad objektbaserad videokodning 
eng (objekt based video coding), med vilket menas att olika objekt i bilden hanteras var 
för sig och kan manipuleras eller tas bort från bitströmmen. Objektbaserad videokodning 
ger även möjlighet till att föra in lagrade objekt i videoströmmen.
(] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001)

Låt oss illustrera detta med ett enklare exempel.
En bild innehållande två objekt A och B. Objekten kodas på sådant sätt att avkodaren kan 
behandla dem som separata objekt. Bitströmmen för vardera enskilt objekt innehåller 
informationen för dess form, spatiala koordinater, färg etc.  Med enklare 
bitströmsmanipulation kan dessa parametrar ändras och återskapas efter önskemål. Det 
är även möjligt att införa lagrade objekt som ej fanns i den ursprungliga bilden,
figur 15 ger en översiktlig bild över hur MPEG-4 hanterar objekt.

figur 15 Blockschema bitströmsmanipulation MPEG-4

Notera att MPEG-4 fortfarande har möjlighet att återge objekten på dess ursprungliga 
koordinater och med dess ursprungliga parametrar. Men till skillnad från MPEG-2 
möjliggör MPEG-4 separat objekthantering, det vill säga objekt manipuleras var för sig 
och kan sändas över flera kanaler.
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Exakt hur kodaren hittar och behandlar objekt behandlas ej i denna rapport, men det är 
viktigt att veta att när objekten har identifieras genomgår de snarlik bearbetning som i 
MPEG-2. 

2.3.2.5 Felresistans, MPEG-4

Möjligheten att få tillgång till ljud- och bildinformation över ett brett spektrum av 
medium, via kabel eller trådlöst. ställer stora krav på hur robust MPEG-4 kodningen är. 
Av uppenbara skäl har olika medium olika SNR och olika bandbredd. För att universell 
åtkomst skall vara möjlig måste bandbredden skalas efter innehåll och ha robusthet i 
felbenägna miljöer.

Vi inför två viktiga verktyg för att detta skall vara möjligt flödeskontroll eng (rate 
control) och felmotstånd eng (error resilience). ] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray 
Liu, 2001).

2.3.2.5.1 Flödeskontroll (Rate Control), MPEG-4

Flödeskontroll är en viktig aspekt, både när vi sänder med konstant överföringshastighet 
och med variabel överföringshastighet. Vid variabel överföringshastighet försöker 
flödeskontrollen återge bästa möjliga kvalitet för en given målhastighet.  När det gäller 
överföring med konstant överföringshastighet vid exempelvis realtidsapplikationer måste 
flödeskontrollen uppfylla kraven på fördröjning och videobuffertens begränsningar. 
Flödeskontrollen är utvecklad så den ska uppfylla kraven gällande sändning både med 
konstant- och variabel överföringshastighet.] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 
2001).

)( 2
2

1
1

  QQRNbit 

(från signal processing and communications, Marcel Dekker 2002)

Där bitN är antalet bitar som krävs för att representera en ram, R är ramens dynamiska

område, Q är kvantiseringssteget och där 1 och 2 två förutbestämda parametrar.
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2.3.2.5.2 Felmotstånd (error resilience), MPEG-4

För att få motståndskraftighet gällande fel införda av olika medium, såsom trådlös 
överföring, överföring via kabel samt lagring på olika typer av lagringsenheter. Införs tre 
olika verktyg (återsynkronisering, dataåterställning, felmaskering) som senare behandlas 
separat.

Återsynkronisering
Om ett fel detekteras försöker avkodaren och bitströmmen resynkroniseras. I praxis
kasseras oftast datan mellan tidpunkten som felet inträffade fram till dess att 
synkroniseringen åter kommer i fas. Detta på grund av det oftast inte är möjligt att i 
avkodaren detekterar den exakta positionen om var i bitströmmen som felet inträffade. 
Olika pakethuvud införs i den bitström där felet detekterades. Huvuden innehåller 
information om makroblocksnummer, kvantisering, återsynkroniseringsmarkering samt 
en HEC42 som är en enskild bit som säger att ytterliggare huvudsinformation är 
tillgänglig. HEC låter den felaktiga bitströmmen avkodas separat med andra verktyg som 
försöker återskapa bilden eller maskera felet.
] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001).

Dataåterställning
När återsynkroniseringen är etablerad försöker dataåterställningsverktyg återskapa den 
data som i annat fall skulle ha gått förlorad. Dataåterställningen är inte enbart 
felkorrigerande kod utan mer verktyg att koda utsatta delar av bitströmmen med mer 
felresistenta metoder. Exempelvis så använder man reversibel skurlängdskodning 
eng (revesible variable length coding) som kan läsas från både höger och vänster. En 
sådan kodning är inte lika effektiv och ger upphov till längre kodord men det ger en 
påtaglig förbättring gällande felresistens. Exempel { 000, 111, 101, 010 }
] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001)

Felmaskering
Möjligheten att kunna maskera eventuella fel påförda av berört medium,
beror i stor del på hur bra återsynkroniseringen är på att detektera fel och sätta ut 
återsynkroniseringsflaggor i pakethuvudet. Felmaskering använder sig av MPEG-4 
förmåga att koda olika objekt separat. Hur MPEG-4 hanterar separata objekt behandlas i 
kapitel 2.3.2.4 Objektbaserad videokodning. Felmaskeringen kräver att ytterligare en 
resynkroniseringsflagga sätts mellan textur och rörelseinformationen vilket möjliggör 
separat behandling av dessa. Om texturinformationen för ett objekt är korrupt försöker 
avkodaren medelvärdesavbilda objektets rörelsevektorer och hämtar forminformation 
från när objektet sist blev kodat. Om rörelseinformationen eller både rörelse- och textur 
informationen är förlorad, kan sidoinformation om objektets rörelse och form utnyttjas.
] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001)

                                                
42 HEC (Header Extension Code)
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2.3.3 Universell åtkomst, MPEG-4

För att det ska vara möjligt att sända MPEG-4 kodad video över en rad medium med 
olika bandbreddsbegränsningar, måste videons bandbredd kunna varieras. Vi inför här tre
olika verktyg för bandbreddsmanipulation. (objektsbaserad skalning, spatial skalning, 
temporal skalning )

Innehållsbaserad skalning
Som tidigare diskuterats kan MPEG-4 behandla olika objekt och lager separat. MPEG-4 
har dessutom förmågan att antingen manuellt eller automatiskt låta dessa objekt kodas 
med olika upplösning. Man kan antingen välja att komprimera enstaka objekt med 
högre/lägre upplösning eller låta hela lager anta en viss upplösning. Syftet med en sådan 
typ av skalning är att kunna variera bandbredden då olika medium har olika 
begränsningar ] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001).

Spatial skalning
Med spatial skalning kan skalningsprocessorn i MPEG-4 variera storleken/upplösning på 
en viss bild/objekt. Man skiljer på två olika typer av lager, Baslager eng (base layer) och 
förbättringslager eng (enhancement layer)
Om det är nödvändigt samplas förbättringslagret ner med en faktor två av 
skalningsprocessorn detta görs tills önskad effekt uppnås. Spatial skalning genomförs på 
grund av att man vill anpassa bandbredd och/eller upplösning till specifik mottagare.
] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001)

Temporal skalning
Förbättringslagret kan tidsmässigt multiplexeras med baslagret. Då kan man öka/minska 
objekthastigheten i bilden för att återge en mjukare rörelse för objektet. Med andra ord 
kan man öka bilduppdateringshastigheten för ett enskilt objekt som har större betydelse 
för bildinformation än resterande del av bilden.
] Jie Chen , Ut-Va Koc , and K . J . Ray Liu, 2001)
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2.3.4 Beskrivning av JPEG2000, standard för videokomprimering

JPEG2000 är idag (2012) den senaste standarden gällande bildkompression som 
utvecklades av ISO och IEC. Till skillnad från dess föregångare använder sig JPEG2000
av DWT43 (Discrete Wavelet transform) istället för den redan diskuterade DCT-
transformen. Mer om DWT diskuteras i kapitel 2.3.5Discrete Wavelet Transform (DWT).

JPEG2000 är idag den mest optimerade standarden gällande både destruktiv och förlustfri
bildkompression. Det är inte enbart gällande bildkomprimering som JPEG2000 
överträffar sina föregångare utan är mer optimerad rörande överföring via felbenägna 
medium, överföring vid låga datatakter, dess skalbarhet och interoperabilitet.  En nackdel 
med JPEG2000 kontra tidigare bildkomprimeringsstandarder är att dess kodningsalgoritm 
är mycket mer komplex, vilket i sin tur ställer högre hårdvarukrav. 

De finns ett flertal framträdande funktioner som är effektiva inom ett stort 
användningsområde några av dessa återfinns nedan.

Prestanda vid låg bithastighet
JPEG2000 har god prestanda när det beträffar visuell kvalitet och PSNR44 vid överföring 
vid låga bithastigheter. Låga bithastigheter i detta sammanhang räknas under 
0.25 bit/bildpunkt. Detta är användbart vid överföring via medium med låg bandbredd.
]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

Stort dynamiskt bildpunktsområde
JPEG2000 kan hantera en bildpunktsprecision på upp till 38 bit per bildpunkt. Tidigare 
har det enbart varit möjlig med en bildpunktsprecision på upp till 16 bit/bildpunkt. En 
variabel noggrannhet är passande i både mjukvaru- och i hårdvarusynpunkt. Detta gör det 
möjligt att anpassa noggrannheten efter applikationsområde och systembegränsningar.
(]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

Destruktiv- och förlustfri komprimering
Komprimeringsarkitekturen i JPEG2000 har förmågan att både behandla destruktiv- och 
förlustfri bildkomprimering. Den reversibla färgtransformen och den reversible DWT-
transformen gör det möjligt med förlustfri komprimering. Notera att det ej är möjligt att 
fullständigt återskapa bilden då kvantiseringsprocssen är gjord, Då kvantisering är per 
definition en destruktiv operation.
(]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

                                                
43 DWT (Discrete Wavelet Transform)
44 PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
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Fixerad bildstorlek
När man har en nätverksmiljö med begränsad bandbredd, tillåter JPEG2000 användaren 
att i förhand välja önskad storlek på den komprimerade filen. Eftersom bilden bearbetas i 
bitplan, kan med hjälp av fixerad bithastighet, se kapitel 2.3.2.5.1 Flödeskontroll (Rate 
Control) bilden bearbetas tills önskad storlek är uppnådd för att sedan avslutas.
(]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

Intresseregion (Region Of Iinterest (ROI))
Vissa delar i en bild kan ha större värde för användaren än andra. Dessa delar av bilden 
kan i JPEG2000 kodas med högre noggrannhet än resterande del av bilden. Även i 
avkodningen har man möjlighet att välja kvalitet på bilden då vissa intresseregioner kan 
vara av större vikt än andra. Notera att användning av ROI är specifikt för JPEG2000 och 
inga tidigare undersökta kodare har den görligheten. En intresseregion kan kodas helt 
förlustfri medan kvantiseringskorruption uppstår i övriga områden. 
(]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

Objektbaserade funktioner.
Vi har möjligheten att i den komprimerade domänen manipulera bitströmmen, se kapitel 
2.3.2.4 Objektbaserad videokodning. På så sätt kan vi ändra ett objekts 
egenskaper (position, rotation, mm ). (]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005)

Felresistens
Precis som hos MPEG-4 är JPEG2000-strömmen kodad som små oberoende paket skilda 
med återsynkroniseringsflaggor som vid upptäckt fel behandlas separat för att försöka 
återskapa/dölja korrumperad data. ]Tinku Acharya and Ping-Sing Tsai, 2005).
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2.3.5 Discrete Wavelet Transform (DWT)

Transformen av en signal är enbart ett annat sätt att representera signalen med vilket 
menas att ingen information går förlorad. DWT (Discrete Wavelet Transform) visar dess 
frekvensinnehåll istället för dess analoga värde. DWT-transformen utvecklades för att 
kompensera STFT45 brister. Där STFT ger konstant upplösningsgrad för alla frekvenser 
medan DWT har en multiupplösningsteknik som möjliggör att olika frekvenser blir 
analyserade med olika upplösning. En våg eng (wave) är en oscillerande funktion av tid 
eller rum medan ett vågelement eng (wavelet) är en lokal våg med centrerad energi i 
tidsdomänen. STFT använder sig av vågor för att analysera signaler och DWT använder 
sig av vågelement med ändlig energi för att göra samma sak. figur 16 visar skillnaden 
mellan en våg och ett vågelement. ]Florida state university, electronic theses DWT 
transform Sripathi, Deepika , 2003), ] introduktion av DWT transform, Chin-Lin Liu, 
2010).

                     
figur 16 Representation av våg (vänster) och vågelement (höger)

Den diskrete vågelement transformen är en utveckling från våglängdstransfromen. 
Våglängstransformen behandlas i Bilaga 3.

                                                
45 STFT (Short Time Fourier Transform)
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2.4 Överföring av komprimerad video

MPEG-2 beskriver förutom själva komprimeringen av audio-, video- och 
datainformation, även hur olika källor multiplexeras i tidsdomänen innan transmission. 
En multiplexerad dataström kan överföras till användaren på ett flertal olika sätt.
Här beskrivs begreppen elementärström (ES46), paketerad elementärström (PES47) och 
transportström (TS48). ES brukar vanligen beteckna den bitström som sitter på en MPEG-
2 kodares utgång. Notera att trots nya komprimeringsalternativ MPEG-2, MPEG-4 och 
JPEG2000, har utseendet på TS knappt ändrats sedan år 1990 och håller fortfarande god 
kvalitet. ] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).

2.4.1 Elementärström (ES)

Den mest grundläggande komponenten i en MPEG-ström är ES, som innehåller den 
komprimerade digitala strömmen av en audio-, video- eller information från en datakälla. 
En ES kan innehålla:

 Digital kontrolldata.

 Digital audio.

 Digital video.

 Övrig digital data.

Där övrig digital data kan exempelvis vara diverse styrsignaler.
(Henrik Länger, Olle Eriksson. 2004)

                                                
46 ES (Elementärström)
47 PES (Paketerad Elementärström)
48 TS (Transport Ström)
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2.4.2 Paketerad elementärström (PES)

Eftersom en överföring oftast innehåller ett flertal ES, t.ex ljud, video, tidkod, text osv.
går de före multiplexering genom en paketerare, som gör om de olika ES till en paketerad 
elementärström (PES). En ES för en videokälla innehåller oftast information för en hel 
bild. PES som innehåller ett flertal ES har alltid följande egenskaper.

 Alla ES har en och samma tidbas

 Paketen i elementärströmmen kan antingen fast eller varierande längd upp till 
65526 byte.

Varje PES är uppbyggd på samma sätt. All video- samt audioinformation organiseras till 
åtkomstenheter, där en åtkomstenhet för video typiskt innehåller information för en hel 
bild. Varje PES paket har en rubrik på 6bytes som talar om hur långt paketet är, vilken
prioritet, kontrollsummeinformation och så vidare. PES är lämpad för att lagra data på 
fysiska medium såsom DVD, men mindre lämpat för transmission.

För att få PES-strömmen mer tolerant för fel införda av ett transmissionsmedium, kan 
man antingen skapa en transportström eller en programström.
] (Henrik Länger, Olle Eriksson, 2004).
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2.4.3 Transportström (TS)

Transportströmmen har följande egenskaper.

 Komponenter kan ha olika tidsbas.

 Fixerad paketlängd på 188 bytes.

 Lämpligt tillägg vid användning av felrättande kod.

Man delar upp PES till ett flertal TS med fixerad längd varav 4 bytes är paketrubrik. Där 
8 bitar är synkronisering följt av 13 bitar PID49. Resterande 184 bytes är nyttodata och 
innehåller delar av ES. Notera att eftersom TS har en fixerad längd kan istället för 
nyttodata ett paket fyllas med nyttodata samt utfyllnad. Då det inte är säkert att ES storlek 
ej är in multipel av 188 bytes. Där utfyllnad inte är något annat än skräpdata.

figur 17 förtydligar hur transportströmmen är uppbyggd. (Henrik Länger, Olle 
Eriksson. 2004).

figur 17 Representation av paketerad elementärström och transportström

                                                
49 PID (Paket identifiering)

PESRubrik

TS

nyttodataRubrik Utfyllnad
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2.5 Beskrivning av tidkodsstandarden IRIG

IRIG50 eller Inter-Range Instrumentation Group är en tidkodsstandard gjord av 
telekommunikationsdelen av RCC51. De ursprungliga formaten beskrevs i dokument 
104-60 år 1960 och blev senare år 1970 reviderade och återutgivena som dokument 104-
70 som senare blev accepterad som en standard. 

IRIG standard 104-70 behandlade ett flertal variationer IRIG-A, IRIG-B,…, IRIG-E. Den 
nu gällande standarden är IRIG Standard 200-04 som behandlar variationer IRIG-A till 
IRIG-H bortsett från IRIG-C som ej längre är tillgänglig.
Den största skillnaden mellan de olika variationerna är deras pulsfrekvens, där IRIG-A 
har en pulsfrekvens på 10 000Hz och där IRIG-H har en pulsfrekvens på 1Hz.

Denna rapport behandlar enbart IRIG-B standarden. Eftersom IRIG-B är den mest 
vanliga variationen av standarden och är ett lämpligt val till systemet.

IRIG-B:
Utseendet på en komplett IRIG format består av en bokstav och tre siffror. Där 
bokstaven bestämmer typ av standard variation (A, B, D, E, F, G, H) och de tre siffrorna 
bestämmer i ordning typ av modulering, bärvågsfrekvens, önskat 
tidsformat. Se[30] IRIG), ]IRIG-B).

Den första siffran i IRIG bestämmer moduleringstyp. IRIG-B kan antingen vara 
omodulerad (DCLS52 (0)), AM53-modulerad (1) eller manchestermodulerad (2). De olika 
moduleringstyperna behandlas ej vidare i denna rapport.

                                                
50 IRIG (Inter-Range Instrumentation Group)
51 RCC (Range Commanders Council)
52 DCLS (DC-Level Shift)
53 AM (Amplitude Modulation)

B207

Format( A, B , D , E , F , G ,H)

Moduleringstyp(0, 1, 2)

Bärvågsfrekvens/noggrannhet (0, 1, 2, 3, 4)

Typ av tidsformat (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
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Den andra siffran bestämmer bärvågsfrekvens och noggrannhet. De olika alternativen är 
listade nedan i tabell 1.

Värde Val av bärvågsvågsfrekvens i tidkodstandarden IRIG-B

0 Ingen bärvåg (DCLS)
1 Bärvåg: 100       Hz               noggrannhet :  10   ms
2 Bärvåg: 1000     Hz               noggrannhet :  1     ms
3 Bärvåg: 10 000  Hz               noggrannhet :  100 ms
4 Bärvåg  100 000Hz               noggrannhet :  10   ms

tabell 1 Beskrivning av olika bärvågsfrekvenser för tidkodstandarden IRIG-B.

Den sista siffran bestämmer vilken typ av tidsformat som skall användas, de sju olika 
typerna av tidsformat redogörs i tabell 2.

Värde Olika tidsformat i tidkodstandarden IRIG-B

0 BCD54 (Time of year), CF, SBS

1 BCD (Time of year), CF

2 BCD (Time of year)

3 BCD (Time of year), SBS

4 BCD (Time of Year), BCD (Year), CF, SBS

5 BCD (Time of Year), BCD (Year), CF 

6 BCD (Time of Year), BCD (Year)

7 BCD (Time of Year), BCD (Year), SBS

tabell 2 Översikt over olika val av tidsformat för tidkodstandarden IRIG-B.

CF55 är reserverade bitar som kan sättas av användaren och SBS56 är tiden på dagen 0 –
86400. förtydligande kan vara på sin plats det går 3600 sekunder på en timma, 24 · 3600 
= 86400, Se ([30]IRIG-B).

                                                
54 BCD (Binary Coded Decimal)
55 CF (Control Function)
56 SBS (Straight Binary Seconds)
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IRIG-B sänds oftast som en AM-modulerad signal på en sinusbärvåg eller som en DCLS,
pulsbreddskodad signal. Standarden kan också sändas via en manchestermodulerad signal 
men denna är mindre vanlig.
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2.5.1 Översikt för binär representation BCD (Binary Coded Decimal)

BCD (Binary Coded Decimal) är ett sätt att representera en värdesiffra (0-9) med ett 
fixerat antal bitar (0000-1001). BCD används bland annat av tidkodsstandarden IRIG. 
För att förstå hur tidkoden representeras, diskuteras här kortfattat hur BCD och hur 
packet-BCD57 representeras i en byte.
Se tabell 3 Tabell:

4-bits BCD-representation
Värde 4-bits representation

0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
9 1001

tabell 3 Tabell över en fyra bitars BCD-representation av värdesiffrorna 1-9.

Packet BCD tar till vara på det faktum att en bytestorlek är åtta bitar och att istället för att 
lagra en värdesiffra som representeras av fyra bitar i en egen byte lägga två värdesiffror i 
en och samma. Detta medför att den erfordrade datamängd kommer minskas med 50 %.
tabell 4 Förtydligande av BCD representation I en byte., visar byterepresentation av en 
värdesiffrra per byte.

BCD-representation av värdesifra 0-9 i 4 bitar och i en byte
Värde 4-bits representation Byte representation

0 0000 0000 0000
1 0001 0000 0001
2 0010 0000 0010
3 0011 0000 0011
4 0100 0000 0100
5 0101 0000 0101
6 0110 0000 0110
7 0111 0000 0111
8 1000 0000 1000
9 1001 0000 1001

tabell 4 Förtydligande av BCD representation I en byte.

                                                
57 Packet-BCD (Packetized Binary Coded Decimal)
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2.6 Videokonverteringsutrustning (VKU)

VKU står för videokonverteringsutrustning och dess primära användningsområde är att 
konvertera video mellan olika format. En VKU består av en bilddator och upp till sex 
videokonverteringskort (VKK58). Bilddatorn är en PC som används för styrning av VKK 
samt översätter kommandon som skickas från en annan PC via ethernet till tolkningsbara 
kommandon som kan tolkas av VKK.

2.6.1 Videokonverteringskort

Videokonverteringskortet(VKK) är den enhet i VKU som konverterar video till lämpligt 
format. VKK består av tre delar:

1. DVKK, Ett kretskort med de digital komponenterna.

2. AVKK, ett kretskort med de analoga komponenterna

3. En frontpanel med kontakter och kontroller.

I
figur 18 visas ett översiktligt blockschema med de viktigaste komponenterna i ett VKK. 

figur 18 Blockschema över videokonverteringskortsfunktion

                                                
58 VKK (VideoKonverteringsKort)
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VKK har en indatabuss för SDVI-strömmar eller analog in. Bildinformationen från denna 
buss slussas via en dataväxel till en av de tre minnesbankerna som vardera lagrar 
information för en fullständig bildram. Bildinformationen i minne1-minne3 kan också 
skyfflas ut till antingen analog ut eller till SDVI ut. Anledningen till tre minnesbanker är 
för att i det här fallet arbetar vi med asynkrona videoströmmar, menat att de är helt 
oberoende av varandra. För att det ska vara genomförbart att samtidigt läsa och skriva till 
minnesbankerna, skriver VKK alltid till det minne som har varit passivt längst tid sedan
senaste skrivning. Vidare så läser VKK alltid från det minne där den senast skrev en 
fullständig bild.

2.6.2 Funktioner och kommandon för videokonverteringsutrustning

Förutom dess huvudsakliga funktion att konvertera video har även VKU ett antal extra 
funktioner. Ett urval av dessa beskrivs i korthet nedan.

PLL/Analog in
Analog in består av en TDA875259 [11] A/D omvandlare TDA8752). Som har tre
A/D-omvandlare som lämpar sig för till exempel RGB-video med hög bandbredd. 
Dessutom innehåller analog in en PLL60 för utvinning av pixelklockan.

Val av källa
Med hjälp av ett fyra bitars register är det möjligt att välja källa mellan tre olika 
videoingångar. I detta fall kommer alltid SDVI-signalen vara källa. Det är dock möjligt 
att välja bilddator samt analog in. 

Val av destination
Liksom val av källa går det med ett fyra bitars register völja till vilken destination som 
videon ska levereras. De olika mottaggarna kan vara bilddator, analog ut och SDVI.
Notera att permutationer av olika in och ut källor kan väljas.

Rotation
Det är att möjligt att ange hur bilden skall roteras. Utsignalen från VKK kan sändas 
roterad i tre lägen. Rak bild dvs. ej roterad, roterad 90 grader eller roterad 270 grader 
medurs till förhållande till insignalen. Man väljer rotation med hjälp av kommandona 
VKU_NORMAL, VKU_ROT90, VKU_ROT270. Själva vridningen går till i 
minneshanteringen då två bitar i ett register talar om vilken vridning som ska påföras på 
den lagrade bilden.

Bitvärde: Kommentar:
00 Bild ej vriden
01 Vriden 90 grader
10 Bild vriden 270grader
11 Ej tillåtet

                                                
59 TDA8752 (Typ av A/D omvandlare)
60 PLL (Phase Locked Loop)
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Notera att om informatet är SDVI och utsignalen S-VGA, kommer enbart S-VGA-
signalen att roteras, då SDVI återges som en exakt kopia av insignalen.

Lagra enstaka bild ur strömmen
Då varje minne lagrar undan en bildram, kan med kommandot VKU_IMAGE_RD en 
bmp-fil sparas undan på bilddatorns hårddisk. Detta är enbart görligt då bildmålet är 
bilddatorn.
Då ytterliggare kommandon ej är av intresse redogörs de inte i denna rapport.



63

2.7 SDVI (Serial Digital Video Interface), format för digital 
video

I videoregistreringssystemet sitter idag två presentationsprocessorer (PP1, PP2) som 
levererar tre SDVI-signaler, där SDVI är ett egenskapat format utvecklat av Ericsson61

som ej följer någon universell standard. Signalerna levereras till tre speciellt anpassade 
skärmar för att ge optimal upplösning och färgdjup. SDVI-signalerna delas och 
transmitteras även VKU se Videokonverteringsutrustning (VKU).

SDVI-videoströmmen kommer idag paketerade färgvis på en varsin HOTLink-kanal med 
en länkhastighet på 265.65 Mbit/sekund, vilket ger en total länkhastighet per monitor på 
796.875 Mbit/sekund. HOTLink följer i stor del Fibre Channel standard. ]fiberchannel 
ANSI X3.230). 
Bilden överförs med en ström av paket där ett paket innehåller information för en enskild 
linje i bilden. Paketet innehåller även ett pakethuvud, checksumma och en svans. En bild 
kan överföras med eller utan halvbildsteknik eng (interlace). Varje bild består av 
600 linjer (benämnda 0-599) vardera med 800 bildpunkter (benämnda 0-799). Systemet 
använder idag progressiv överföring, menat att linjeöverföringen följer kronologisk 
ordning (0-599). Checksumman är av typen CRC3262 som övervakar överföringen av 
bilder. Då varje bildpunkt representeras av sex bitar per kanal är det de sex mest 
signifikanta som nyttjas. När en fullständig bild har överförts sänds en checksummalinje 
där alla av bildens linjer summeras. Hur CRC32 är uppbyggt mer tekniskt behandlas ej i 
denna rapport.

För att sändare och mottagare skall vara synkroniserade sänds mellan varje ram en 
kommasymbol, som i synkroniseringsfasen talar om att ny bild har påbörjats.

Ramutseende för SDVI-videon och en kortare beskrivning av dess innebörd redogörs i 

Bilagor

                                                
61 Ericsson (Ett välkänt telekomföretag)
62 CRC (Cyclic Redundancy Check)
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Bilaga 1.
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3. KAPITEL 3, Analys

Översikt:
För att förstå vilka svårigheter/svagheter som uppkommer vid ett byte till ett digitalt 
videoregistreringssystem, har problemen delats upp till sex delproblem som behandlas 
och löses separat. I huvudsak kommer varje delproblem mynna ut till två lösningsförslag. 
Dels ett som bygger på ett kommersiellt system och ett som bygger på en egenutvecklad 
hårdvara.

Den tekniska beskrivningen kommer hållas på en överskådlig nivå, där eventuell kod 
behandlas på blocknivå och olika signalutseenden förklaras på en grundnivå. Vidare 
kommer alla lösningsförslag bedömas mot kravspecifikation, pris, tidsåtgång, 
implementationssvårighet samt användarvänlighet. Lösningsförslagen kommer att ställas 
mot varandra och sammanställas till en rekommendation i 4 , Slutsats.
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3.1 Delproblem 1: SDVI -överföring

Översiktsbild:

figur 19 Blockschema över SDVI-hantering

Beskrivning:
Två presentationsprocessorer (PP1, PP2) levererar tre SDVI-signaler till VKU som gör 
om dessa till S-VGA med en 800x600 bildpunkters upplösning. Signalutseendet på SDVI 
återfinns i 2.7SDVI (Serial Digital Video Interface). För en översiktlig beskrivning 
angående VKU se 2.6 Videokonverteringsutrustning (VKU). Eftersom SDVI inte är 
något standardformat kan ej signalen behandlas med ett kommersiellt system utan att 
först genomgå en formatkonvertering. Detta sköts idag av VKU men då vi gärna ser att 
denna blir överflödig. Mycket på grund av att den är föråldrad i den mening att om den 
går sönder  kan det vara svårt att hitta en ersättare. Komponenter som används i VKU
finns inte att få tag i idag. Dessutom finns inte den tekniska kompetensen för VKU i 
huset vilket försvårar/förlänger eventuellt reparationsarbete. Utöver formatkonvertering 
möjliggör VKU också tillgång till ett flertal extrafunktioner. Dessa används inte idag. Vid
behov kan de flesta av dessa funktioner med lätthet hanteras av dagens mediaspelare.
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3.1.1 Lösningsförslag 1: FPGA-baserad lösning för SDVI-överföring

figur 20 Blockschema över FPGA-baserad lösning för SDVI-hantering

Det finns ingen möjlighet att lagra SDVI-signalen direkt till hårddisk utan att göra någon 
form av formatkonvertering och komprimering. En snabb överslagsräkning ger 800x600
bildpunkter där varje bildpunkt representeras med 8 bitar och en bildhastighet på 
30bilder/sekund ger 800 · 600 · 8 ·30 = 1152 000000 bit/sekund eller 1152 Mbit/sekund. 
Detta är för en kanal och som tidigare diskuterats sänds bilden via 3 kanaler (R, G, B). 
vilket ger bithastighet för en monitor på 115,2 · 3 = 345,6 Mbit/s. En timma inspelning 
för alla 3 monitorer skulle då ge 3 · 3600 · 345,6 = 3732480 Mbit eller 466,56 Gbyte. 
Notera att delproblem 1 behandlar enbart 3 utav 7 videosignaler. Vidare så ligger 
skrivhastigheten på en SSD på omkring 250 Mbyte/s. På en mekanisk disk är 
skrivhastigheten lägre, omkring 80 – 120 Mbyte/s. Möjlighet till att koppla samman flera 
SSD-diskar finns för att få oerhörd ökning i skrivhastighet på omkring 500-
1400 Mbyte/s. Detta är dock ett onödigt dyrt alternativ och det finns ingen egentlig 
anledning att lagra rådata.

För att ge möjlighet till bildram-för-bildram uppspelning i en lätthanterlig mediaspelare,
måste datan vara i ett lämpligt standardformat och videokomprimeringen vara gjord i 
antingen MPEG-4 med enbart I-bilder i sin GOP eller med JPEG2000, där JPEG2000 har 
möjlighet till hårdare komprimering.

Eftersom utseendet på SDVI-signalen är känt kan både formatkonvertering, 
komprimering och lagring lösas med en VHDL-kodad FPGA. En sådan lösning ger 
möjligheter till ett flertal extrafunkioner som ej är tillgängliga för kommersiella system.
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Exempelvis om man implementerar ett FIFO63-minne som lagrar en videodatan även om 
inspelningen är passiv. På så sätt kan inspelningen starta vid knapptryck och permanent 
lagra data en viss tid bakåt i tiden (ca 20-30sekunder). Eftersom man hanterar relativt 
låga upplösningar (800x600) finns inga hinder att skapa en fyra-till-en bild som per 
automatik ger en enkel synkron uppspelning. Notera att en sådan bild kan skapas internt i 
FPGA:n eller med en kommersiell Quad split. Vidare så kommer synkroniseringen med 
ytterligare videokällor ske antingen med en intern eller en extern klockpuls där klockan 
bör följa IRIG-B standard. Om man ska ha möjlighet att synkronisera inspelningarna med 
de befintliga busstrafiksinpelningar, kräver det att man hämtar samma klockpuls och 
kopplar den till en ingång till FPGA:n.

Det är inget krav att bildkomprimeringen till MPEG/JPEG2000 sker inuti FPGA:n och 
kan lika gärna ske i efterhand med en kommersiell kodare efter att formatkonverteringen 
är gjord.
figur 21 visar ett blockschema över ett lämpligt utseende för videokonvertering i en
FPGA-krets.

figur 21 Översikt videokonverteraringsutrustning för SDVI-hantering

Systemet måste ha möjlighet att sköta såväl lagring samt uppspelning av VGA-signaler. 

Som tidigare diskuterats så sänds SDVI-signalerna på tre separata kanaler (R, G, B). 
Dessa måste avkodas separat. Videodatan är paketerad som ramar. Dessa avkodas för att 
hämta ut video och videosynkorniseringsinformation. Som diskuterats i kapitel 2.1.4
Egenskaper för Färg- PAL. Kan man hjälp av dessa RGB-signaler skapa en
luminanssignal, Y, samt två krominanssignaler Cr (chrominance red) och 
Cb (chrominance blue). Grönkrominansen Cg kan senare skapas utifrån differensen 
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mellan dessa. Man kan dessutom halvera noggrannheten i krominansinformationen 
eftersom det mänskliga ögat är mindre känsligt för färginformation kontra luminans.

Det är lämpligt att skapa en 4:2:2 PAL signal. Då kan man JPEG2000 koda 
videoinformationen med en adv202[10] adv202 - datasheet jpeg2000 encoder).

Lagring och synkronisering kan antingen skötas med en hjälp av kommersiella produkter 
eller så kan också de implementeras i FPGA:n.

Fördelar:
 Problembaserad lösning som uppfyller alla ställda krav.

 Tillgång till diverse extrafunktioner som både underlättar inspelning och 
användning av systemet.

 Möjlighet att koppla samman med kommersiella lösningar för att få ner 
programmeringsarbetet.

 Liknande formatkonverteringsutrustning med hjälp av FPGA:er  har redan 
utvecklats. Delar av färdig kod finns att tillgå, vilket kan korta ner 
programmeringsarbetet avsevärt.

 Möjlighet att införskaffa ett billigt testkort för utveckling av systemet.

 Billig lösning i form av komponenter.

Nackdelar
 Omfattande programmeringsarbete erfodras.
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3.1.2 Lösningsförslag 2: Kommersiellt system för SDVI-överföring

figur 22 Blockshema kommersiell lösning för SDVI-hantering.

Som tidigare diskuterats gör redan den existerade videokonverteringsutrustningen om 
SDVI-signalerna till tre standard S-VGA-signaler. Dessa har en upplösning på 
800x600 bildpunkter och en bilduppdateringsfrekvens på 60hz. Eftersom S-VGA är ett 
standardformat ger det möjlighet att hantera dem med en kommersiell lösning utan 
ytterligare manipulation. En produktundersökning har genomförts för att hitta ett
kommersiellt system som klarar systemkraven. Där fann man att RGB-spectrum64 ett 
företag som specialiserar sig på avancerade videolösningar har ett flertal passande 
produkter

Eftersom 800x600 är en relativ låg upplösning kan man med en Quadview HDx65 skapa
en 1920x1200 bildpunkters videoström innehållande information för upp till fyra separata 
800x600 bildpunkters videokällor. Där Quadview HDx är en kommersiell produkt från 
RGB-spectrum. Notera att det enbart finns tre SDVI-signaler och man har möjlighet till 
fyra separata ingångar. Då kan ytterliggare en videosignal kopplas in efter behov.

När väl en fyra-till-en video har skapats har kan den komprimeras med JPEG2000 
standard i en DGy201 HD66, en produkt från RGB-spectrum. DGy 201HD tidstämplar 
även videosignalerna med antingen IRIG-B standard eller NTP67. Lagringen kan ske 

                                                
64 RGB-spectrum (Ett företag specialiserat på videosystemj)
65 Quadview HDx (En Produkt Fårn RGB-spectrum)
66 DGy201 HD (En product från RGB-spectrum)
67 NTP (Net Time Protocol)
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lokalt inuti DGy 201HD eller externt via nätverk, där den lokala lagringen har utrymme 
att lagra upp till ett dygns högupplöst video.

Uppspelningen kan ske både via terminal i Linux68-system eller i en färdig 
uppspelningsmiljö i en windows69 baserad miljö.

Fördelar:
 Både DGy 201HD och Quadview HDx sitter redan i liknande system inom 

företaget, vilket underlättar inlärningsprocessen

 Att implementera en Quadview HDx reducerar det antal DGy 201Hd lådor som 
måste införskaffas vilket reducerar priset.

 Uppspelningen sker idag via terminal, men utveckling av annan 
uppspelningsmiljö sker redan idag idag i företaget.

Nackdelar:
 En kommersiell lösning förutsätter att man har kvar 

videokonverteringsutrustningen, då denna är föråldrad i den mening att dess 
komponenter ej längre finns på marknaden. Dessutom finns den tekniska 
kompetensen för VKU inte i huset vilket försvårar eventuellt reparationsarbete.

                                                
68 Linux (Ett operativsystem)
69 Windows (Ett operativsystem)



72

3.2 Delproblem 2: Avfilmning av objekt utan tillgänglig 
videosignal

figur 23 Blockschema avfilmningsproblem

Informationen från tre objekt skall hämtas in. Objekten har ej någon tillgänglig 
videosignal och måste därför avfilmas. Dessa videokameror skall ge en synkron in- och 
uppspelning med övriga videokällor. Man måste ta hänsyn till kamerans 
upplösningsförmåga samt till kamerans fysiska storlek. För att ha möjlighet att 
implementera kameror i systemet får de ej vara så stora att de stör systemets ursprungliga 
funktionalitet. Dessutom måste de vara placerade på ett sådant sätt att objekten ej skyms 
när systemet används. 

Obj 1

Obj 3

Obj 2

K3

K2

K1

K1 – K3 :  Kamera 1 - 3
M1 – M4:  Monitor 1 – 4

Video-
splitter

M1

SVHS1

BNC

BNC

BNC

SVHS2
SVHS3

M2
M3



73

3.2.1 Lösningsförslag 1: Kommersiell lösning för avfilmningsproblem

figur 24 Blockschema över kommersiell lösning över avfilmningsproblem

Idag sitter redan kamerasystem av typen Toshiba IK-CU50 Camera Control Unit70

De levererar en 470 linjers PAL-signal via S-video71- eller BNC72-kontakt. Med en 
BNC/S-video till VGA omvandlare, kan signalen senare anslutas till Quadview HDx för 
skapandet av fyra-till-en bild. Denna bild kan senare tidstämplas och JPEG2000 kodas 
med en DGy201HD låda som möjliggör extern såväl som intern lagring.

Det är möjligt att ersätta dagens lågupplösta IK-CU50 kameror till en digital, mordern 
motsvarighet. Idag finns nyare produkter med externt kamerahuvud som klarar av att 
leverera högupplöst video med 1920x1080 bildpunkters upplösning. Notera att detta är 
dyra kameror och en Quadview HDx har en maximal upplösnings på utsignalen på 
1920x1200, 2048x1152 eller 2048x1080 bildpunkter. Om man ansluter högupplösta 
kameror kommer dess upplösning att begränsas. En lösning är att ansluta en DGy 201HD 
till varje kanal men även det ökar priset avsevärt.

Toshiba73 levererar ett flertal varianter i IK-HD174 serien (] IK-HD1 3CCD HDTV 
CAMERA), notera att det även finns billigare alternativ. Produkter från IK-HD1 serien 
levererar en SMPTE 292M75-signal även ofta refererad till som HD-SDI76. 
Överföringshastigheten är upp mot 1.485 Gbit/s och används ofta i överföring av 
okomprimerad HD-video. 
                                                
70 Toshiba IK-CU50 Camera Control Unit (äldre kamera med externt kamerahuvud från färetaget 
Toshiba)
71 S-Video (Super Video)
72 BNC (Bayonet Neill–Concelman)
73 Toshiba (Ett företag specialiserat på videoöverföring)
74 IK-HD1 (Produktserie med kameror med externt kamerahuvud från toshiba)
75

SMPTE 292M (Society of Motion Picture and Television Engineers )
76 HD-SDI (High Definition Serial Digital Interface)
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Använda existerande kameror:

Fördelar:
 Enkel lösning då kameror och kablage finns i dagens system.

 Billig lösning.
Nackdelar:

 Systemet får ej förbättrad prestanda.

Ersätta kameror med högupplösta digitalkameror

Fördelar:
 Högkvalitativ lösning.

Nackdelar:
 Dyra system.
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3.2.2 Lösningsförslag 2: FPGA-baserad lösning för 
avfilmningsproblem

Trots att typ av kamera ej på förhand är känd kan en översiktlig FPGA-baserad lösning 
redogöras. Ett rimligt antagande är att man vet upplösning och format på de kameror man 
väljer att implementera i det nya systemet. FPGA-lösningens primära uppgift är att enbart 
att tidsstämpla video enligt vald standard, antingen med intern klocka eller med extern 
klockgenerator, exempelvis IRIG-B. Tidstämpling med flera separata FPGA-kretsar
förutsätter att alla videokällor stämplas med samma klocksignal. Som tidigare diskuteras 
har videokällorna ett visst ramutseende där alla av dess huvuden ej är använda. Video har 
möjligheten att bära tidkoden i ett av dessa huvuden. Exakt vilket huvud och vilken del 
av bitströmmen som skall bära tidkoden redogörs ej i denna rapport. Tidstämplingen bör 
dock använda sig av minst två minnen som är kapabla att lagra information för en 
fullständig bildram. Då kan tidstämpling ske växelvis utan att påverka 
inläsningshastigheten.

I en FPGA-baserad lösning är det som tidigare diskuterat möjligt att skapa en mer 
högupplöst fyra-till-en bild, notera att skapandet av en fyra-till-en är enbart en möjlighet 
och inte ett krav. Komprimering till JPEG2000 standard kan ske med exempelvis en 
adv202 ([10] adv202 - datasheet jpeg2000 encoder).

En FPGA-baserad lösning kan ersätta både Quadview HDx och DGy201HD, eller olika 
permutationer av de båda.
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3.3 Delproblem 3: Videomixer för analog video som ej följer en 
universell standard

figur 25 Blockshema över hantering av analogaspänningar via videomixer

Presentationsprocessor 1- och 2 levererar idag tre analoga spänningar benämnda X, Y, Z.
Där X, Y är horisontella respektive vertikala koordinater. Z är en analog spänning som 
styr ljusintensiteten. 10V motsvarar fullt tänd bild och 0V är släckt bild.

X, Y och Z styr en CRT som projicerar information på en spegel, som i sin tur speglas 
upp på ett konvext glas. Konverteringsutrustning för att digitalisera signalen finns. Med 
hjälp av en PC överlagras dessutom informationen på en bakgrundsbild för att skickas 
vidare via VGA till en monitor. Även denna VGA signal har en upplösning på 
800x600bildpunkter och en bilduppdateringsfrekvens på 60Hz. Monitorn avfilmas sedan 
lagras på S-VHS kasseter.
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3.3.1 Lösningförslag 1: Delning av PC-genererad VGA-video till ett 
kommersiellt system

figur 26 Blockschema kommersiell lösning av analogaspänning via VGA-splitter

Eftersom en överlagrad bild som innehåller all önskad information finns tillgänglig kan 
man med en VGA splitter eller med en såkallad Y-koppling, skicka iväg signalen till 
både den skärm som idag avfilmas samt till en av ingångarna i tidigare diskuterade 
Quadview HDx. Synkronisering och tidstämpling sker då på samma sätt som i 3.1.2
Lösningsförslag 2: Kommersiellt system för SDVI-överföring. Alltså med en 
DGY201HD låda från RGB-spectrum, som tidstämplar och komprimerar videon enligt 
JPEG2000 standard.

Fördelar:
 Lätt att implementera

 Billig lösning till problemet

Nackdelar
 Man får den projicerade bilden tillsammans med en bakgrundsbild.
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3.3.2 Lösningförslag 2 FPGA-baserad lösning för PC-genererad VGA-
video

Lösningsförslaget hanterar videon på samma sätt som kapitel 3.2.2 Lösningsförslag 2: 
FPGA.
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3.4 Delproblem 4: registrering av fysiska lampor
Information från ett antal fysiska lampor och andra objekt skall hämtas in. Idag avfilmas 
objekten men möjlighet till att logga busstrafiken innan lamporna finns. Då det ej ligger 
inom ramarna för examensarbetet kommer det ej att diskuteras i denna rapport.

3.4.1 Lösningsförslag 1: avfilmning av fysiska lampor
Kommersiell
Det finns redan existerande kamerautrustning i dagens videoregistreringssystem. Det är 
möjligt att behandla denna med Quadview HDx och DGy201HD som tidigare beskrivet.
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3.5 Delproblem 5: Audioregistrering via 
kommunikationsanläggning

Idag finns en rackmonterad kommunikationsanläggning i systemet. Anläggningen är 
monterad i ett 9HE chassi som innehåller tre 3HE chassi. 

Vardera 3HE chassin innehåller bland annat fyra moduler med tillhörande 
modulanpassning, vilket ger totalt 12 moduler som också är det totala antal ljudkällor i 
systemet. Se figur 27.

figur 27 Utseende kommunikationsanläggning

Kommunikationsanläggningens beståndsdelar är listade nedan:

1. Kommunikationsmodul, innehåller förstärkare och slutsteg.

2. Modulanpassningsenhet, anpassar audiosignaler efter behov.

3. Styrkort, innehåller fyra PLD77 som styr ett antal switchar som anpassar utsignal 
efter behov.

4. reläkort, tar emot alla yttre styrsignaler och vidareförmedlar dem till 
modulanpassningsenhet och eventuellt styrkortet.
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Kommunikations modul.
Som tidigare nämnt finns det 12 moduler i kommunikationsanläggningen, där varje 
modul har tre in och utgångar. Notera att in och utgång sitter på samma kontakt det vill 
säga tre in/ut-gångar totalt.

Modulens tre ingångar summeras och läggs på en kanal på en bakplansbuss. Bussen har 
tolv kanaler, det vill säga en kanal för varje modul/audiosignal.

Varje moduls utgångar är ansluten till bussens 12 kanaler. Det finns en switch vid varje
bussanslutning som styrs av styrkortet. På så viss kan man välja vilka kanaler som skall 
skickas ut genom modulens utgångar.

Modulanpassningsenhet
Modulanpassningsenhetens primära uppgift är att anpassa den ingående audiosignalen 
innan tillhörande modul. Detta görs för att audiosignalen i dess råa form inte alltid lämpar 
sig att skickas till bussen. Anpassningen kan till exempel vara att filtrera bort brus, ta bort 
brum eller att anpassa volym.

Styrkort
Styrkortet är den enhet som bestämmer vilka utgående ljud som skall gå genom varje 
modul. Styrkortet har fyra PLD:er som styr 144 styrsignaler. Varje signal styr de switchar 
som sitter in till varje modul. 12 kanaler till 12 moduler ger 144 switchar. 
figur 28 ger en översiktlig kopplingsbild mellan bakplansbussen, moduler, 
anpassningskort och styrkort i kommunikationsanläggningen.

figur 28 Översiktlig funktionell kopplingsbild av kommunikationsanläggning
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3.5.1 Lösningsförslag 1: Audioregistrering med kommersiellt system
Det är idag två utgångar från kommunikationsanläggningen som skickas till 
videoregistreringssystemet.  Eftersom tidkoden går in på kanal två till vardera VHS-
banspelare. Har 
Man endasta en kanal att tillgå, idag är det löst som så att VHS-bandspelarna delar på de 
två ljud-ut kanalerna från kommunikationsanläggningen. Menat att en del bandspelare 
registrerar ljudinformation från en modul och resterande bandspelare registrerar 
ljudinformation från den andra modulen.

Om via använder oss av redan diskuterade Quadview HDx plus DGy 201 HD lösning har 
varje DGy 201HD låda två ljudkanalers ingång. Det vill säga att istället för att koppla 
ljudet till bandspelarna kan man istället skicka in det i en DGy 201HD låda.

Fördelar:
 Enkelt att implementera

 Användaren har själv möjlighet att på förhand välja vilken ljudinformation som 
skall lagras.

 Billigt

Nackdelar
 Det är planerat att byta ut kommunikationsanläggningen vilket senare kan ge 

andra förutsättningar för ljudregistrering.



83

3.6 Delproblem 6: Hantering av NTSC-video till Subsystem

En NTSC-vidosignal levereras via kontaktdon av typen (MIL-DTL-38999 series iii size 
15) till två elektronstrålekanoner. De båda projicerar sedan upp en bild på ett glas. Detta 
är mer av ett subsystem till det primära systemet. Dess uppbyggnad och utseende på 
blocknivå behandlas ej i denna rapport. Fokus ligger mer på vilken kontakt som levererar 
videosignaler och en lösning på hur dessa skall hanteras. I dagens system finns redan 
kablage och anslutningar till VHS-bandspelare och tillhörande monitor.
För att hämta NTSC-videon har en videosplitter använts, det är idag oklart om den finns 
kvar eller är i obrukbart skick.

3.6.1 Lösningsförslag 1: Kommersiell lösning med egenutvecklad 
videosplitter

figur 29 Blockshema över hantering av NTSC-signal via egenskapad videosplitter.

Med en videosplitter kan med eller utan en extern konverterare till VGA, signalen tappas 
och skickas till en av de redan diskuterade Quadview HDx lådan och behandlas på 
samma sätt som beskrivet i kapitel 3.1.2 Lösningsförslag 2: Kommersiellt system för 
SDVI-överföring.
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4. Kapitel 4, Slutsats

figur 30 Blockschema över slutgiltigt lösningsförslag för videoregistreringen
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4.1 Rekommendation från författaren

PP1 och 2 levererar tre analoga spänningar som styr en CRT och ytterliggare tre SDVI-
signaler som vardera transmitteras över tre kanaler (R, G, B). Det är sedan tidigare känt
att dessa SDVI-signaler kräver någon form av formatkonvertering före vidare 
manipulation. Då den VKU som sitter i dagens system redan konverterar SDVI-
signalerna till S-VGA video med en 800x600 bildpunkters upplösning kan man direkt 
koppla dessa till tre av fyra tillgängliga videoingångar i en Quadview HDx. Detta är en 
kommersiell produkt från företaget RGB-spectrum som har möjlighet att sammanföra 
upp till fyra videokällor till en mer högupplöst 1920x1200 bildpunkters video. Den 
högupplösta videon kan i sin tur komprimeras med JPEG2000 standard och lagras internt 
i en DGy 201 HD. Intern lagring är att föredra på grund av säkerhetsskäl. Vidare har 
DGy 201HD möjlighet att lagra upp till ett dygn högupplöst video. JPEG2000 
komprimerad video möjliggör bildram-för-bildram uppspelning och uppspelningen sker 
från DGy 201HD och kan ske med en färdig uppspelningsmiljö i ett windows-baserat 
system eller via terminal i ett Linux-system, DGy 201Hd har möjlighet att lagra 
högupplöst video med en bilduppdateringshastighet på 30bilder/sekund detta anses vara 
fullt tillräckligt.

Då det är fördelaktigt att avveckla VKU då den är föråldrad och eventuellt 
reparationsarbete försvåras då dess komponenter inte längre finns tillgängliga på 
marknaden, rekommenderas att samtidigt som man implementerar kommersiella 
produkter från RGB-spectrum utveckla en FPGA-krets som styr videokonverteringen. 
Det är möjligt att sköta hela videohanteringen med egenutvecklad hårdvara men då 
omfattande programmeringsarbete erfordras är det att rekommendera att endast ersätta 
VKU, mycket på grund av att det idag redan sitter produkter från RGB-spectrum i ett 
liknande videoregistreringssystem inom företaget.

DGy 201HD har tillgång till två separata ljudingångar (vänster, höger) och användaren
själv välja vilka audiokällor som ska lämna kommunikationsanläggningen, kan man med 
en DGy 201HD hantera all relevant ljudinformation. Två ljudkanaler anses vara 
tillräckligt. Detta är grundar sig på att dagens videoregistreringssystem hanterar ljud från 
två kanaler.

Notera att eftersom man hanterar så pass lågupplöst video kan skapandet av en 
1920x1200 bildpunkters video ske utan att kompremissa med videokvaliteten. Vidare bör 
det vara enkelt att implementera ett kommersiellt system, då stor del av behövt kablage 
redan finns tillgängligt.

Notera även att SDVI-videon endast upptar tre av de fyra av Quadview HDx tillgängliga 
videoingångarna, vilket leder till att det finns ytterligare en ingång för videoinformation.
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De analoga spänningar (X, Y, Z) som styr en CRT digitaliseras, och som tidigare 
beskrivet, hanteras i en FPGA innan de transmitteras till en PC som överlagrar 
information på en bakgrundsbild. Denna överlagrade video sänds i sin tur via VGA till en 
monitor. Det finns inga hinder att parallellkoppla denna VGA till den lediga ingången på 
Quadview HDx. Även här är video så pass lågupplöst att man ej förlorar någon 
upplösningskvalitet. Även här är stor del av nödvändigt kablage redan draget.

De tre objekten som ej har någon tillgänglig videosignal och idag avfilmas med kameror 
som har restriktioner gällande dess fysiska storlek levererar en 470 linjer analog video via 
BNC kontakt. Då detta enligt kravspecifikation är en tillräcklig upplösningskvalitet, kan 
antingen videon konverteras med en BNC/VGA för att sedan sändas till en Quadview 
HDx eller skickas via BNC kontakt till en Quadview HDxv. Notera att prisskillnaden 
mellan Quadview HDx och Quadview HDxv ej är känd, men ett rimligt antagande är att 
det endast är marginell prisskillnad mellan de båda. Vidare har Quadview HDxv 
möjlighet att hantera upp till 16 BNC-ingångar, dock kan den simultant hantera fyra 
videokällor. Det är inga svårigheter att implementera ett sådant system då kablage för 
dagens videoregistreringsystem redan finns på plats.

Det är möjligt att ersätta befintliga kameror med mer högupplösta videokameror. Det 
vore då vore video med en maximal upplösning på 800x600 bildpunkter, avfilmat med 
vidvinkelobjektiv levererat via DVI-kontakt att rekommendera, då en mer högupplöst 
video skulle begränsas av Quadviev HDx. Ett alternativ är dock att hantera videon med 
en DGy 201HD per kanal, vilket skulle öka priset avsevärt.

Den NTSC video som levereras till subsystemet överförs via ett kontaktdon av typen 
MIL-DTL-38999 series 3 storlek 15. Det är 525 linjers video med 
bilduppdateringsfrekvens på 30 Hz. För att det skall vara möjligt att hantera NTSC 
videon i en Quadview HDx måste signalen kopplas vidare. Det är idag oklart om en 
videodelare redan finns tillgänglig, NTSC-signalen har tidigare sänds via BNC-kontakt 
till en monitor såväl som till S-VHS-bandspelare. Då det ej finns en kommersiell 
videodelare som konverterar MIL-DTL-38999 till VGA kan det finnas behov utveckla 
egen ytterliggare en sådan videodelare.

Den NTSC signal som levereras till subsystemet, transmitterades tidigare med en 
videodelare transmitteras till både extern monitor och S-VHS-bandspelare. Det är idag 
oklart om denna videodelare finns redan finns tillgänglig. Det kan finnas ett behov att 
utveckla ytterligare en sådan. Då NTSC videon sänd via en MIL-DTL-38999 serie 3 av 
storlek 15 och det finns ingen kommersiell standardutrustning som kan dela denna signal.
NTSC signalen är av 525 linjers upplösning och kan sammanföras med de avfilmade 
objekten i en Quadview HDx låda.
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Det är information från ett antal fysiska lampor som skall hämtas in, Detta görs lämpligt 
genom avfilmning eller genom att logga busstrafiken till berörda lampor. Då detta ej 
ligger inom ramarna för examensarbetet behandlas det ej ytterliggare. Vid val av kamera 
finns två alternativ antingen ha kvar existerande utrustning och koppla den till en av 
ingångarna på Quadview HDx eller ersätta den med en modern digital variant. Enligt 
kravspecifikation är den levererade upplösningen på existerande kamera tillräcklig.

Den observante läsaren har sedan tidigare noterat att via har nio separate videokällor som 
skall hanteras och endast åtta videoingångar på de två berörda Quadview HDx. Eftersom 
det är vanligt att all information inte alltid är behöver registreras vid ett tillfälle vore det 
lämpligt att sätta en videoswitch vid NTSC-videon till subsystemet och annan vidokälla. 
Då är det möjligt att innan inspelning välja vilka videosignaler som skall hanteras. Det är 
möjligt att hantera alla nio videokällor detta kräver dock ytterliggare en DGy 201HD.

Tidstämplingen sker internt i DGy 201HD och synkroniseringen av dess klocka sker via 
NTP-server. Då det är en säkerhetsrisk att ha synkroniseringen permanent anlsluten, bör 
systemet synkroniseras manuellt på regelbunden basis (exempelvis en gång i månaden). 
Det är dock möjligt att synkronisera DGy 201HD lådornas interna klockor med IRIG-B 
standard vilket eliminerar detta problem.

Vidare har utseendet och plats för uppspelningsstation ej behandlats och då det är även är 
planerat att ersätta den befintlig kommunikationsanläggning har ljudhanteringen fått lägre 
prioritet.

Fördelar:
 Uppfyller alla ställda krav.

 Billigt system.

 Går att uppgradera efter behov.

 Typlik hårdvara som redan befintligt registreringssystem.

Nackdelar:
 Kommunikationsanläggningen är på väg bort vilket kan kräva modifiering av 

ljudhanteringen i framtiden.

 Många delar av systemet får ej förbättrad upplösning.
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4.2 Förslag på vidare studier
I detta kapitel diskuteras ämnen som är intressanta för vidare undersökning.

 Lagring

 Ethernet

 TS JPEG2000

 Logga busstrafik

 Införandet av tidkod i bitström.

 Prisundersökning för ett  kamerabyte till 800x600 bildpunkters digitalkameror.

 Undersök möjligheten att logga busstrafiken till de fysiska lampor som idag 
avfilmas.
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Ordlista & akronymer
Akronym Utskriven Förklaring Sida
A/D Analog till digital omvandlar analoga 21, 57

signaler till digitala

AM AmplitudModulering Moduleringsmetod 52, 53
där amplituden bär 
informationen.

AVKK AnalogtVideoKonverteringsKort Del av VKU som 56
innehåller analoga
komponenter.

BCD Binary Coded Decimal Ett sätt att binärt 53, 54, 55
representera en siffra
med ett fastställt antal
bitar.

BNC Bayonet Neill–Concelman kotaktstyp 70, 83, 84, 89

COTS Commercial-Of-The-Shelf kommersiella 16
produkter.

CRC32 Cyclic Redundancy Check fel detekterande kod. 58, 59, 61

CRT Cathode Ray Tube katodstrålerör. 21, 22, 73

D/A Digital till analog Omvandlar digitala
signaler till analoga.

dB Decibel Ett logaritmiskt mått. 17, 34

DCLS DC-Level-Shift Centrerar spännings- 56, 57, 58
nivån kring ett visst
värde.

DGy 201 Hd En produkt från 69, 70, 72, 81
RGB-spectrum 84, 85, 86

DVB Digital Video Broadcasting en samling öppna
standarden för digital
videoöverföring
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Akronym Utskriven Förklaring sida
DVD Digital Versatile Disc vanlig digital lagring 45, 54

på disk.

DVKK DigitaltVideoKonverteringsKort Del av VKU för 60
digitala komponeter

DWT Discrete Wavelet Transform Transformeringstyp 50,52
som används av
JPEG2000.

EEPROM Electrical Erasable ett ROM
Programmable Read Only (Read only Memory)
Memory som kan raderas med 

hjälp av elektriska
spänningar.

EOB End Of Block tecken för resterande 39
värden i ett 8x8 block
endast innehåller noll-
element.

Ericsson Ett mångsidigt 63
elektronikföretag.

EPSF Encapsulated PostScript File Bildkomprimerings- 39
standard för
stillastående bilder.

ES ElementärStröm benämner ofta den 53, 54, 55
(elementary stream) bitström som finns

på MPEG kodarens
utsignal.

FIFO First In First Out ett kösystem som 67
fungerar först in 
först ut.

FPGA field-programmable gate array En programmerbar 23, 66, 67, 68
integrerad krets. 74, 84, 85

Genlock Generator locked teknik för att 17, 18
synkronisera
videosignaler.
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Akronym Utskriven Förklaring Sida
GOP Group of Pictures Metod för att 42, 43, 66

möjliggöra hårdare
MPEG komprimering.

H.261 videokodnings- 45
standard av ITU-T.

HD High Definition Högupplöst video 41
eller bild

HD-SDI High Definition- Serial Videoöverförings- 72
Digital Interface standard.

HEC Header Extension Code En enskild bit 48
som talar om att
ytterliggare 
information finns
att hämta i MPEG
huvudet.

HOTLink En kontaktdonstyp. 23, 27, 63

Hz Hertz mått för antal 23, 30, 31, 32, 
svängningar per 34, 56, 57
sekund.

IEC International Electrotechnical En kommission med 41, 50
Commission syfta att framställa 

standarder inom 
elektronik och
elektroteknik.

IK-HDI Produktgrupp från 
Toshiba, kameror 
Med externt
kamerahuvud.

IMRAD Introduction Method Results Välkänd etablerad 25
And Discussion struktur för uppsats-

förfarande.

Intercom intercommunication device ljudöverföring 19
mellan en eller
flera mottagare
eller sändare.



97

Akronym Utskriven Förklaring Sida
IR InfraRöd ljus med elektro- 17

Magnetisk strålning
med högre
våglängd än för
synligt ljus.

IRIG Inter-range instrumentation En välkänd standard 56, 57, 59
group för tidkod gjord av 67, 69, 74

RCC. 86

ISO International Organization Ett internationellt 41, 50
for Standardization standardiserings-

organ, som arbetar
med industriell och 
kommersiell
standardisering.

ITU International Telecommunication ett internationellt 41, 50
Union standardiseringsorgan

gällande 
telekomunikation.

JPEG Joint Picture Expert Group Komprimerings- 24, 36, 37, 39
standard för 41, 42, 45
stillastående bilder.

JPEG2000 komprimerings- 24, 50, 51, 53
standard för 66, 67, 68, 69 
videoöverföring. 72, 76, 84, 87

Komposit- krominans och 28, 31, 33
signal luminans

sammanslagen.

Linux Ett operativsystem 70, 84
bestående av fri
programvara.

Luminans svartvit- 29, 31, 32, 33
bildinformation. 38, 44, 67, 68

MIL DTL En kontaktdonstyp. 21, 23, 27, 82
38999 85
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Akronym Utskriven Förklaring sida

MPEG Moving Pictures Expert Group Standard gällande 24, 41-53, 66
videoöverföring. 67

MP@HL Main Profile At Main Level en profil och nivå 45
i MPEG-standarden.

NTSC National Television Ett äldre amerikanskt 21, 23, 27, 28
System Committee videoformat. 32, 82, 85, 86

PAL Phase-Alternating-Lines Europeisk video- 28-34, 42, 67
format, utvecklad 68, 72
i Tyskland.

Packet Paketerad BCD komprimerad 59
BCD BCD.

PES Paketerad Elementär Ström Elemementär- 54, 55
strömmen efter
den genomgått
paketering.

PICT Picture file Äldre bild- 36
komprimerings-
standard.

PID Paket Identifiering(packet ID) används för 55
identifiering
av audio och
video i DVB-
strömmen.

PLD Programmable Logic Device En programerbar 79, 80
logisk krets.

PLL Phase Locked Loop Låser insignalens 61
fas med en referens,
vanligt inom tele-
kommunikation för
att återskapa 
informationen i brusiga
transmissions medium.

PP Presentations Processor Dator för att leverera 63,65
grafisk information.
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Akronym Utskriven Förklaring sida
PP12 Presentations-

processor 1 och 2.

PSNR peak-signal-to-noise-ratio används vanligen 50
som ett kvalitetsmått
av destruktiva
komprimerings 
kodare.

Quad splitter skapar en bild 67
från fyra video-
insignaler.

Quadview En kommersionell 26, 69-86
HDx Quad splitter från

RGB-spectrum.

RCC Range commanders Council Amerikanskt 56
organ för militär
elektronikutveckling.

RGB Röd, Grön, Blå vanligt inom video- 23, 26, 31, 61
överföring att sända 67, 69, 76, 84
primärfärgerna röd,
grön,blå. Beroende
hur man blandar
dessa ger de upphov
till ett flertal andra
färger.

RGB- Ett företag som 
spectrum levererar färdiga

högteknologiska
videosystem.

SDVI Serial Digital Video Interface Ett videoformat 23, 26, 61-69
utvecklat av 76, 82, 84
Ericsson.

SECAM Séquentiel Couleur à Mémoire SV Franskt 28
(Sekventiell färg med minne) videoformat.

SMPTE Society of Motion Picture En standard. 72
292M and Television Engineers för videoöverföring.



100

Akronym Utskriven Förklaring sida
SNR Signal-to-noise-ratio jämför nivån hos 17, 34, 47

önskad signal med
brusnivå.

Spatial spatial kodning jämför likheter 41
encoding inom en viss bildyta

och medelvärdes-
avbildar dessa.

SSD Solid State Drive en halvledardisk 66
(flash disk) som 
möjliggör högre
läs och skrivhastighet
än en mekanisk
hårddisk.

STFT Short Time Fourier Transform transform för att 52
visa sinusoidal
frekvens-
information.

S-VGA Super Video Graphics Array en standard som 18, 26, 62, 65,
bestämmer utseende 69, 89
på kontakten såväl
som utseende på
videoströmmen.

S-VHS Super Video Home System en vidareutveckling 17, 18, 19, 26
av VHS. 75, 85

S-Video Super Video en analog videosignal 72
som sänder luminans
och krominans
separat.

TIFF Tagged Image File Format Bildkomprimerings- 36
standard för stilla-
ståendbilder.
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Akronym Utskriven Förklaring sida
Toshiba Ett företag som 72

som specialliserar
på video.

TS TransportStröm Ett sätt att sända 53, 55
(Transport Stream) den paketerade

elementärströmmen
(ES) över ett
felbenäget medium.

VGA Video Graphics Array En videostandard 23, 26, 27, 67
som bestämmer 72, 75, 76, 77
utseende på kontakt 82, 85, 86
sävel som på videon.

VHDL VHSIC Hardware Programmeringsspråk 24, 66
Description Language

VHS Video Home System Ett äldre videformat 82

VHSIC Very High Speed
Integrated circuit

VKU VideoKonverteringsUtrustning Utrustning som idag 18, 60, 61, 62
konverterar SDVI 63, 65, 70, 84
signalerna till S-VGA

VKK VideoKonverteringsKort fysiskt kort i VKU 60, 61

Windows Ett operativsystem 70, 84
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Bilagor
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Bilaga 1
BILAGA 1 ..................................................................................................................................................103

BILDRAMSUTSEENDE FÖR SDVI VIDEON.................................................................................................103
Sammanfattning för SDVI utseende ...................................................................................................105

Bildramsutseende för SDVI videon

Här i Error! Reference source not found. följer en översiktlig bild om bilramsutseendet 
samt en kort beskrivning om dess delar

Ord Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3
Bit 31             24 23                     16 15                                8 7                    0

SOF SOF 0 SOF 1 SOF 2 SOF 3
Huvud 0 R_CTL DESTINATION_ID
Huvud 1 RSDV SOURCE_ID
Huvud 2 TYPE F_CTL
Huvud 3 SEQ_ID DF_CTL SEQ_CNT
Huvud 4 OX_ID RX_ID
Huvud 5 PARAMETER
DataID TYP RES ID_nummer

Datakropp Data 0 Data 1 Data2 Data 3
Datakropp Data 4 Data 5 Data 6 Data 7

: : : : :
Datakropp Data 796 Data 797 Data 798 Data 799

CRC CRC 0 CRC 1 CRC 2 CRC 3
EOF EOF 0 EOF 1 EFO 3 EOF 3

tabell 5 Visar bildramsutseende för SDVI-video.

SOF 0-3
Sekvens som anger start av och typ av bild
Bit: Kommentar:
31-24: Kommasymbol, synkronisering och startmarkering
23-16: SOF byte 1
15-8: SOF byte 2
7-0: SOF byte 3

R_CTL (routing control)
Bit: Kommentar:
31-28: Video data
27-24: Ospecificerad

DESTINATION_ID
Bit: Kommentar:
23-0: Identitet på mottagaren



105

RSDV
Bit: Kommentar:
23-0: Reserverat

SOURCE_ID
Bit: Kommentar:
23-0: Identitet på sändaren

TYP
Bit: Kommentar:
31-24: Egendefinierad video

F_CTL
Bit: Kommentar:
23-0: Utnyttjas ej

SEQ_ID
Bit: Kommentar:
31-24: Identitet på sekvensen

DF_CTL
Bit: Kommentar:
23-16: Datafield control, anger närvara av eventuella extra

huvuden
SEQ_CNT
Bit: Kommentar:
15-0: Löpnummer, då det finns flera frames inom samma

sekvens.
OX_ID
Bit: Kommentar:
31-16: Identitet som sändaren ger överföringen

RX_ID
Bit: Kommentar:
15-0: Identitet som mottagaren ger överföringen

Parameter
Bit: Kommentar:
31-0: Används ej
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TYP
Bit: Kommentar:
31-28: Oanvända bitar
27-24: Linje i bilden

Start halvbild 0
Start halvbild 1
Start av progressiv bild
reserverad

RES
Bit: Kommentar:
23-16: oanvända bitar

IDnummer
Bit: Kommentar:
15-0: Identifikation för linje i bilden

Data 0-799
Bit: Kommentar:
31-0: aktivbildinformation mappas från vänster till höger

CRC 0-3
Bit: Kommentar:
31-0: CRC-huvud för data

EOF 0-3
Bit: Kommentar:
31-24: kommasymbol, synkronisering och startmarkering
23-16: EOF byte 1
15-8 : EOF byte 2
7-0: EOF byte 0

Sammanfattning för SDVI utseende

Synkroniseringen av de tre parallella kanalerna (RGB) sker med DataID, Som är ett 
huvud som talar om vilken datatyp som överförs i bildramen. Mellan varje ram skickas 
en kommasymbol som för att skilja bildramarna åt.
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Bilaga 2

BILAGA 2 ..................................................................................................................................................107

DEFINITION DCT (DISCRETE COSINE TRANSFORM) ................................................................................107

Definition DCT (Discrete Cosine Transform)
Den två dimensionella invers-DCT-transformen och DCT-transformen för ett 8x8 
bildpunktsblock definieras enligt:

DCT:
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Enligt ]Yun Q, Shi and Huifang Sun , 2007)

ijS är värdet är värdet på de spatiala koordinaterna ( i, j ) i bildblocket

uvS är det koefficient värdet på position ( u, v ) i DCT-blocket.
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BILAGA 3 ..................................................................................................................................................109

DEFINITION DWT (DISCRETE WAVELET TRANSFORM)...........................................................................109

Definition DWT (Discrete Wavelet Transform)

Wavelet transform

Den diskreta vågelement transformen är en utveckling från våglängdstransformen som 
definieras nedan: 
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Vi kan se att vid låga frekvenser ger upphov till stora värden på s medan högfrekvent 
innehåller ger upphov till små s. Beroende på om man vill ha en multiupplöst bild eller 
om man vill ändra storlek med mera behandlas DWT transformen på olika sätt. Dessa 
redogörs ej i denna rapport, för mer information se ] introduktion av DWT transform, 
Chin-Lin Liu, 2010


