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1.

Inlpidina

Sinds het bestaan van PCM-transmissie van t.v.-signalen wordt gezocht

naar method en ter reduktie van het grootste probleem, dat PCM met zich

meebrengt, n.l. de bandbreedte.

Ook het onderzoek, waarvan hier verslag is gedaan, houdt zich met dit

probleem bezig. Hierin zijn drie fasen te onderscheiden.

De eerste en meest omvattende fase is die van het literatuuronderzoek

op het terrein van de bandbreedte-reduktie van t.v.-signalen. Kleuren

televisie is hierbij buiten beschouwing gelaten. Tot steun in de

orienta tie diende een publikatie in het nummer van maart 1971 van

IEEE Transactions on Information Theory, getiteld "Bibliography on

data compression, picture properties, and picture coding", van

L.C. Wilkins en P.A. Wintz. Dit is een overzicht van meer dan 500

publikaties en lezingen. Om een indruk te krijgen van de verschillende

mogelijkheden tot bandbreedtereduktie kon vrijwel worden volstaan met

de pUblikaties, die op de T.H.E. aanwezig waren, betreffende dit onder

werp. De belangrijkste van buiten de T.H.E. aangevraagde rapporten

was "Linear transformations for encoding 2-dimensional sources", van

A. Habibi en P.A. Wintz,(25).

De tweede fase van het onderzoek is een toespitsing op lineaire

transformaties. Er komen drie transformaties onder de aandacht:

Ben optimale transformatie, dit is de z.g. Karhunen-L08ve-transformatie,

en twee suboptimale transformaties, n.l. de Fouriertransformatie en de

Hadamardtransformatie.

De derde fase is de start van een onderzoek naar de meest belovende

van de transformaties, de Hadamardtransformatie.

Het verslag is, Qvereenkomstig deze fasen, gesplitst in drie delen.

Het is echter geenszins een opsomming van resultaten, vernomen uit

pUblikaties. Het is een poging de gegevens en de indrukken, verzameld

tijdens het literatuuronderzoek, te verwerken tot sen geheel, waarin

de verschillende theoretische achtergronden aan de orde komen, die tot

steun kunnen dienen in het verdere verloop van hat onderzoek. Hierbij

is, naar vermogen, getracht een beknotting van de opgenomen gegevens te

vermijden, o.a. door aIleen daar een formule te gebruiken waar zij

middel is. Door het kombineren van gegevens is getracht te wijzen op

impliciet aanwezige v66ronderstellingen, die de mogelijkheden beperken.

Hopelijk is dit verslag geen belemmering voor de kreatieve vermogens,

die worden gebruikt in het verdere verloop van het onderzoek.



DEEL I • Theoretische Rchteroronden van h~~dbreedte-reduktie •

1. Samenvatting

Het probJeem van de bandbreedte-reduktie begint bij de keuze van

PCM-transmissie i.p.v. analoge transmissie. Het verschil tussen deze

twee transmissies komt naar voren in hoofdstuk 2 en 3.

Bandbreedte-reduktie is mogelijk doordat in het video-signaal overbodige

informatie aanwezig is. De aanwezigheid van overbodige informatie is

gebaseerd op: 1. de statistische eigenschappen van het video-signaal,

2. de eigenschappen van het menselijke oog.

De overbodige informatie wordt statistische resp. perceptuele redundantie

genoemd. Deze twee aspekten komen aan de orde in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 laat 8en blokschema zien volgens I~elke de twee genoemde

eigenschappen moeten worden gebruikt am in een PCM-systeem de band

breedte te reduceren.

Na bandbreedte-reduktie zal de beeldkwaliteit aan een bepaald minimum

moeten voldoen. In hoofdstuk 6 worden hiervoor kriteria genoemd. Er :

zijn subjektieve en objektieve kriteria.

Om een indruk te geven van de mogelijkheden tot benutting van de

perceptuele redundantie komen in hoofdstuk 7 de eigenschappen van het

menselijke oog uitvoerig onder de aRndacht. Het blijkt dat deze

mogelijkheden zeer beperkt zijn. De bruikbare oogeigenschappen worden

samengevat in een oogmodel.

Hoofdstuk 8 behandelt de theoretische achtergronden van de statistische

redundantie. Begrippen als Markov-relatie, entropie en redundantie, en

korrelatie worden verklaard en gedefinieerd. Een Markov-relatie is een

statistische relatie tussen beeldpunten. Entropie is een maat voor de

nuttige informatie. Er worden formules afgeleid am entropieen en

redundanties van een PCM-signaal te berekenen. Hiervoor is o.a. de

kennis vereist van meer-dimensionale kansverdelingen en konditionele

kansverdelingen. Uit deze kansverdelingen blijkt de statistische

afhankelijkheid van beeldpunten. De statistische afhankelijkheid

bevat een lineaire en een zuiver niet-lineaire komponent. De lineaire

komponent is de korrelatie. M.n. deze korrelatie is bruikbaar voor de

eliminatie van statistische redundantie.



In hoofdstuk 9 worden enige belangrijke resultaten van meting en van

statistische eigenschappen vermeld, o.a. van helderheidsverdelingen,

konditionele helderheidsverdelingen, korrelatiefunkties. Daaruit zijn

de bijbehorende entropieen en redundanties berekend. Verder worden de

resultaten qenoemd van metingen van de kansverdeling van de run-lengte

en van de kansverdelingen van de grootte van vlakken van konstante

helderheid. Metingen van de grootte van vlakken van konstante helder

heid als funktie van die helderheid brengen niet-lineariteiten aan

het licht.

Hoofdstuk 10 behandelt enkele veel gebruikte modellen, die aan de

hand van meetresultaten zijn opgesteld. Deze modellen maken het rekenen

met statistische eigenschappen mogelijk. Het bekendste is het

stationair Gaussisch Markov-model. Ten behoeve van dit model wordt de

twee-dimensionale Gaussische verdeling geformuleerd. Hier doet de

kovariantiematrix zijn intree. De modellen worden vergeleken met de

meetresultaten van hoofdstuk 9.

Hoofdstuk 11 tenslotte geeft een korte beschrijving van een aantal

bandbreedte-reduktie-methoden. Zowel statistische als perceptuele

redundanties spelen hier een rol. Voor iedere methode is een

blokschema getekend.



2. De bandbreedte van t.v.-siqnalen.

Het huidige formaat van een t.v-beeld is zo gekozen, dat de breedte

en de hoogte zich verhouden als 4 : 3.

Voor de bepaling van de hoogte is aangenomen dat een gezichtshoek

van 12° prettig is voor de waarneming.

Het aantal lijnen is 625. D.w.z. dat de afstand tussen twes aan

grenzende lijnen ~~: ~ 0,020 is. Dit is voldoende klein om het oog

de indruk te geven, dat het een kontinu beeld waarneemt.

Aan de wens dat ook in horizontale richting de amplituden van de

helderheid van 2 punten op afstand 0,020 onafhankelijk van elkaar

zijn, is voldaan, als er per lijn ~ x 625~ 830 beeldpunten zijn.

Indien 25 beelden per sekonde worden overgezonden is het aantal beeld-
6

punten per sekonde: 830 x 625 x 25 ~ 13 x 10 •

De benodigde bandbreedte voor het analoge t.v.-signaal is 6,5 MHz.

De bandbreedte neemt lets toe als tevens synchronisatiepulsen over

hetzelfde kanaal worden meegezonden.

Aangezien zwart-wit overgangen van aangrenzende beeldpunten zelden

voorkomen,voldoet een bandbreedte van 5 MHz.

3. Het Puls-Code-Modulatie-systeem.

De laatste dertig jaren experimenteert men met video-transmissie

d.m.v. puls-code-modulatie,(1),(2),(3).

In fig. 1 is een blokschema van een PCM-systeem getekend •

..
C\nalooQ sampling ... kwantiserin
video- Isignaal

ZENDZIJDE

kanaal

ONTVANGZIJDE

analooa laagdoor- binaire Ilaatfil- -video- decodering ~

signaal tering

Fig. 1. Blokschema van een PCM-systeem.

4 •.
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In de zender wordt het signaal van de opneemkampra getransformeerd

naar binaira codewoorden.

Het analoge video-sionaal bJordt eerst gesampled met een dichtheid van

830 samples per lijn. De samples zijn equidistant. De tijd, die ligt

tussen twee opeenvolgende samples, bedraagt ongeveer 80 nsec.

Ieder sample. wordt gekwantiseerd volgens een schaal met een ~indig

aantal, A, nivo's. De nivo's zijn equidistant over de schaal verdeeld,

Ieder nivo wordt gereprssenteerd door een binair codewoord van 8 bits.

Aangezien 8 geheel is, is de beste keuze voor A gelijk aan 2
8

•

Voor digitale beelden van hoge kwaliteit, d.w.z. ononderscheidbaar van

het analogs equivalent, is de kwantisering voldoende fijn voor B = 8 bits.

Hat aantal nivo's A bedraagt in dat geval 256 •

De benodigde bandbreedte bedraagt dan 8 x 6,5 MHz ~ 50 MHz.

In de ontvanger vindt het omgekeerde proces plaats.

Ieder binair codewoord bJordt weer vertaald naar een sample met de waarde

van het bijbehorend nivo.

Het laagdoorlaatfilter zet het digitale signaal weer om in een analoog

signaal.

De twee nadelen, verbonden aan PCM-transmissie, springen direkt naar voren:

1. De zender en de ontvanger zijn meer gekompliceerd.

2. De benodigde bandbreedte is B maal groter dan voor het analoge

signaal.

Hiertegenover staan, samengevat, de voordelen:

1. Besparing van zendvermogen indien een grote signaal-ruis-verhouding

is vereist; het binaire siqnaal is zeer onqevoelig voor ruis.

2. De mogelijkheid om het signaal te regenereren; dit maakt video

transmissie over grote afstanden, zonder aantasting van de signaal

ruis-verhouding, mogelijk bij gebruik van repeaters.

3. Geschikt voor time-division-multiplexing.

Deze voordelen worden belangrijker naarmate de toepassingsmogelijkheden

zich uitbreiden.



6 •.

De nadelen worden verminderd:

1. Door ontwikkelingen op het gebied van geintegreerde schakelingen,

waardoor de extra kosten van een PCM-systeem drastisch omlaag gaan.

2. Door vorderingen in het onderzoek naar method en ter reduktie van

de benodigde bandbreedte.

Met de method en voor bandbreedte-reduktie in het PCM-systeem houdt

het onderzoek, waarvan hier verslag is gedaan, zich bezig.

4. De redundantie van video-signalen.

[en t.v.-beeld bevat een grote hoeveelheid overbodige informatie.

Deze overbodige informatie heet redundantie, te onderscheiden in

twee kategorieen:

1. perceptuele redundanti~,

2. statistische redundantie.

ad 1. De perceptuele redundantie dankt haar bestaan aan de beperKt

heid van het vermogen van de menselijke visuele perceptie.

De visuele perceptie is een proces waarbij, via het oog, in de

hersenen informatie binnenkomt over de drie beeldparameters:

a. bewegingen,

b. posities en

c. kontrasten

van de vlakken die het beeld vormen.

De perceptuele redundantie is nu alle informatie, waarvan eliminatie

uit het t.v.-beeld de perceptie van het beeld niet beinvloedt.

Blijkbaar gaat tijdens het proces van de visuele perceptie infor

matie verloren. Psycho log en beweren, dat het menselijk oog infor

matie kan verwerken met een snelheid van bijna 50 bits per sekonde,

(4). Oat zou dan de informatie zijn die overblijft na eliminatie

van alle perceptuele redundantie en tevens eliminatie van vrijwel

alle statistische redundantie.

Door verlegging van deze eliminatie van de ontvangzijde naar de

zendzijde zou dus theoretisch de bandbreedte met een faktor in de
6orde van 10 gereduceerd kunnen worden.
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Aan de ontvangzijde moet de statistische redundantie weer worden

toegevoegd om de perceptie van het beeld mogelijk te maken.

Statistische redundantie is dU8 een probleem voor zowel de ontvang

als de zendzijde, terwijl de perceptuele redundantie uitsluitend

een probleem is voor de zendzijde.

Er is zeer weinig bekend over het proces van visuele perceptie.

We moeten ons behelpen met een gebrekkig klein beetje kennis over

perceptie ( boeken hierover zijn in de bibliotheek van de afdeling

Elektrotechniek van de T.H.E. aanwezig onder de codeletters PN ).

In dit licht bezien is een bandbreedte-reduktie met een faktor 10

een meer realistische schatting van de mogelijkheden. Deze

reduktie is dan zelfs in hoofdzaak afkomstig van de statistische

redundantie.

ad 2. De statistische redundantie is het gevolg van statistische

afhankelijkheid tussen de beeldpunten. Als twae beeldpunten

statistischafhankelijk zijn van elkaar, dan hebben we met de infor

matie over het ene beeldpunt tevens enige informatie over het

andere beeldpunt. Een deel van de informatie over het tweede beeld

punt is dan overbodig. Deze overbodige informatie is de statis

tische redundantie.

De aanwezigheid van statistische afhankelijkheid laat zich een

voudig verklaren. Een t.v.-beeld is opgebouwd uit vlakken van

gelijke helderheid. Deze vlakken zijn in het algemeen aanzien

lijk groter dan van een beeld van random noise met dezelfde

bandbreedte, (5). De kans is dus groot dat twee dicht bij elkaar

liggende beeldpunten dezelfde helderheid hebben.

Hetzelfde geldt voor beeldounten, die in tijd dicht op elkaar

volgen. Er bestaat dus statistischeafhankelijkheid tussen:

1. opeenvolgende beeldpunten op een lijn,

2. opeenvolgende lijnen van een beeld,

3. opeenvolgende beelden.

Kennen we alle statistische eigenschappen van een oneindig lang

video-signaal, dan kunnen we, volgens het eerste theorema van Shannon

voor een kanaal zonder ruis, (6), (7), een kodering vinden, waarmee

we de statistische redundantie willekeurig klein kunnen maken.



B.

Deze codering maakt in het limietgeval gebruik van alle

statistische eigenschappen en bevat in het algemeen oneindig

lange codewoorden. Zij reduceert het aantal bits per sekonde,

d.i. de bitsnelheid, tot een absoluut minimum. Dit is pure

theorie. In de praktijk kan een kodeving met b.v. de Huffman-code,

(7), het limietgeval benaderen. Een dergelijke codering is

gebaseerd op het gebru1~ van lange codewoorden voor weinig

voorkomende kombinaties, en korte codewoorden voor veel voor

komende kombinaties van null en en enen.

5. Blokschema van een bandbreedte-reduktie-systeem.

Eliminatie van perceptuele en statistische redundantie leidt tot

vermindering van het totaal aantal over te zenden bits per beeld.

Tesamen met de analoog-digitaal-omzetting noemen we dit de bronco

dering.

De ongevoeligheid voor kanaalruis wordt verminderd door opnieuw

extra bits toe te voegen, volgens een bepaalde procedure.

Dit heet de kanaalcodering. (zie fig. 2.).

I_____1_ _ .Q rQn.£.oJ!.e.r :In,9.I
L.. _

,..--- ----- - --- - --- - - ------ - -- --'1
I I
I I

analooo! ~
eliminatie eliminatie I

f-fl ....., f-to
I kanaal-

video- I
sample kwant. perceptuele statistisch~ I r

codering:I
. I redundantie redundantiE I

s~gnaall I

kanaal
I
I

ZENDZIJDE

ONTVANGZ IJDE.---, -

UI I

analooq: l.d.l.- bin. t08voeging _I kanaal-
fil- -- statistisch

\Jideo- I
de- ~ -, decodering

signaal:
tering cod. redundantiE I

I

"--------
I- ..

Fig. 2. Blokschema van een bandbreedte-reduktie-systeem.

De procedures, die in fig. 2 door gescheiden blokken zijn aangegeven,

kunnen in werkelijkheid ononderscheidbaar zijn, of zelfs in een andere

volgorde staan.



Dit geldt met name voor de broncodering, waartoe dit onderzoek zich

voorlopig beperkt.

S.v. de eliminatie van de statistische redundantie kan voorafgaan

aan de sampling en de kwantisering; en in de methode van sampling

en kwantisering kan de eliminatie van perceptuele redundantie zijn

vervat. De resulterende getallen zijn binair gecodeerd.

Indien de procedures in aparte blokken zijn ondergebracht, dienen

we te bedenken dat de procedure van het ene blok afhankelijk is van

de procedures van de voorgaande blokken. Zo is voor de volgorde van

de blokken in fig. 2 de eliminatie van statistische redundantie

afhankelijk van de statistische eigenschappen van het aangeboden

signaal. Deze statistische eigenschappen zijn bepaald door het

oorspronkelijke beeld, en mede door de procedures, die de gegevens van

het beeld tot dan toe hebben doorlopen, dus scanning, sampling,

kwantisering en eliminatie van perceptuele redundantie.

Dit houdt tevens in dat het sukses van de broncodering afhankelijk is

van de volgorde van de procedures. Het kan zijn dat de ene procedure

zodanig is, dat de volgende procedure moeilijk uitvoerbaar wordt.

Het is dus zaak om de volgorde zodanig te bepalen dat we een maximaal

gebruik van onze kennis kunnen maken. Ook Moeten we het blok van

kanaalcodering voor ogen houden, omdat deze in geval van het niet ruis

vrije kanaal mede het sukses van de bangbreedte-reduktie bepaalt.

Aan de ontvangzijde doorloopt het signaal opnieuw een aantal procedures.

Het allereerste is het weer verwijderen van de extra toegevoegde bits,

nadat. fouten t.g.v. kanaalruis gedetekteerd en gekorrigeerd zijn.

Dit is de kanaaldecodering. Het is de inverse procedure van de

kanaalcodering. De tweede procedure is de toevoeging van de statistische

redundantie. Ook deze is weer de inverse van een procedure aan de zendzijde.

Deze statistische redundantie is nodig om perceptie van het ontvangen beeld

mogelijk te maken. Vervolgens worden de binaire getallen terug getransfor

meerd naar samples met overeenkomstig8 amplituden. Dit is het inverse geval

van' de binaire representatie van de kwantiseringsnivo's.

De perceptuele redundantie hoeft niet meer toegevoegd te worden, omdat zij

per definitie geen effekt heeft op de perceptie van het ontvangen beeld.

Deze inverse procedure bestaat ook niet, aangezien de eliminatie van per

ceptuele redundantie in statistische zin het weggooien van informatie is.



10.

Deze informatie wordt niet mee overgezonden, en kan aan de

ontvangzijde dus ook niet teruggevonden worden. Hetzelfde geldt

voor de kwantisering. Kwantisering houdt tevens weggooien van

informatie in. De fout, die hierdoor optreedt, hest kwantiserings

ruis. Deze fout heeft schter, indien de kwantisering voldoende

fijn is, geen effekt op de perceptie van het ontvangen beeld.

De inverse procedure van sampling wordt in de ontvanger benadera

door het gebruik van een laagdoorlaatfilter. In het ideale geval

heeft het laagdoorlaatfilter een rechthoekige doorlaatkarakteristiek

met een grensfrekwentie f g , gelijk aan de hoogste frekwentie

die in het analoge video-signaal voorkomt; het video-signaal moet

oneindig lang zijn en de sample-afstand ~ moet voldoen aan de

Nyq~istvoorwaarde Z; ~ ~f •

I f ' 2 ,. 9 1 .n . 19. • z1Jn de blokken, waarvan de procedures e kaars 1nverse

zijn, onder elkaar getekend. Het is echter geenszins boodzakelijk

dat de inverse procedures ook de inverse volgorde van de procedures

aan de zendzijde aanhouden. In werkelijkheid ~an het onmogelijk

zijn inverse procedures aan de ontvangzijde terug te vinden in

afzonderlijke blokken. Ook de praktische uitvoering aan de

ontvangzijde en aan de zendzijde kan zeer verschillend zijn (b.v. de

sampler en het laagdoorlaatfilter), zodat hierin weinig van inver

siteit te herkennen is. De kosten en de komplexiteit van de apparatuur

voor broncodering en brondecodering kunnen dus sterk verschillen.

Daar komt bij dat aan de zendzijde extra apparatuur aanwezig is

voor de kwantisering en de eliminatie van de perceptuele redundantie.

Zendzijde en ontvangzijde kunnen dus sterk verschillen. De overeenkomst,

die vast staat, is dat het geheel van procedures aan de ontvangzijde

de inverse is van het geheel van procedures aan de zendzijde, kwanti

sering en eliminatie van perceptuele redundantie buiten beschouwing

gelaten.

Oit hoofdstuk blijft beperkt tot deze abstrakte beschrijving. Bij

nadere beschouwing van bepaalde bandbreedte-reduktie-methoden ~al· deze

abstrakte voorstelling meer inhoud krijgen.
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6. Kwaliteitskriteria.

Onze kennis over statistische en perceptuele redundantie is

heel beperkt en in aIle facetten onvolledig. AIleen daarom al

introduceren we met de eliminatie van ieder bit de kans op een

zichtbare fout. Een bandbreedte-reduktie-methode moet voldoen aan

de eis, dat er een bepaalde kans is, dat de geintroduceerde fout

beneden een bepaalde waarde blijft. Deze eis is het kwaliteitskriterium.

De enige juiste beoordeliog van de kwaliteit is aan het menselijk oog.

Er zijn method en ontwikkeld om met de hulp van een aantal proefpersonen

de kwaliteit van verschillende t.v.-beelden met elkaar te vergelijken,

(8). De kwaliteit, die volgens deze method en aaneen t.v.-beeld wordt

toegekend, heet subjektieve kwaliteit. Als kriterium kan b.v. gelden

het8-bits-PCM-beeld. Een belangrijk prbbleem hierbij is in hoeverre

de beelden, gebruikt om de bandbreedte-reduktie-methode te testen,

representatief zijn voor aIle mogelijke beelden. De kwaliteitsbe

oordeling d.m.v. het menselijk oog is niet in formule-vorm vast te leggen.

Om de kwaliteit toch enigszins te kunnen voorspellen wordt gerekend met

objektieve kwaliteitskriteria. In het algemeen rekent men met het

gemiddelde kwadraat van het verschil (mean square error) tussen het

verkregen beeld en het oorspronkelijke beeld, onder aanname van een

Gausslsch model (zie hoofdstuk 10). Het voordeel hiervan is de

hanteerbaarheid van de formules voor de mean square error binnen e~n

Gaussisch model. Een nadeel is dat het Gaussisch model slechts een

ruwe benadering is van de werkelijke optredende t.v._beelden.

Bovendien is de mean square error een armzalige benadering voor subjek

tieve kriteria.

Een kriterium dat de subjektieve kriteria beter benadert, kan worden

verkregen door enkele bekende oogeigenschappen in de formule voor de

mean square error te verwerken, (9). Een bekende oogeigenschap is b.v. de

ongevoeligheid_ voor snelle fl~ktuatiesin ruimte of tijd. Deze eigenschap

kan in de formule voor de mean square error worden verwerkt door

aan fouten bij hogere frekwenties minder gewicht toe te kennen.

Funkties,die het verband aangeven tussen de fout en het theoretisch

minimum van de bitsnelheid waarbij deze fout juist niet overschreden

wordt, heten rate-distortion-funkties. Zo zijn er rate-distortion-funkties

berekend voor het Gaussisch beeldmodel, onder het mean square error

kriterium, (10).
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7. Eigenschappen van het menseli,ik oog.

Over signaalverwerking door het oog is weinig bekend.

WeI kennen we enige grenzen van het onderscheidingsvermogen van het

oog, (8). Van deze kennis is reeds gebruik gemaakt in het 8-bits

PCM-systeem:

a. De grens van het tijdoplossend vermogen is ongeveer 20 millisekonde.

Bij een beeldfrekwentie van 50 beelden per sekonde is dus geen

flikkering meer zichtbaar. Bij een beeldfrekwentie van 25 beelden

per sekonde is enige flikkering zichtbaar, maar dit verdwijnt bij

geinterlinieerrlB scanning.

b. De grens van het ruimte-oplossend vermogen is ongeveer,_ 0,5 boogmin.

Di t vermogen wordt bereikt bij een groot kontrast!' Het wordt

minder naarmate het kontrast afneemt. Voor t.v.-beelden blijkt

een beeldpuntsafstand van 0,020 (d.i. 1,2 boogminuut) voldoende

klein om de beeldpuntenniet meer afzonderlijk onderscheidbaar te

doen zijn (zie hoofdstuk 2).

c. De grens van de kontrastdrempel van het DOg bedraagt ongeveer 2%

van de gemiddelde helderheid. Dit is de Fechner-Weber-fraktie

ASB ~0,02, B uitgedrukt in f£. •
m2

Het nodige aantal kwantiseringsnivo's in een gebied dB rondoni B is

qelijk aan ;od8, Het totaal aantal kwantiseringsnivo's, benodigd

om het helderheidsinterval tussen Bl en B2 te kwantiseren, is gelijk

aan:

oit is in overeenstemming met de algemeen voorkomende reaktie van

het menselijk zenuwstelsel op een stimulus: de respons is evenredig

met de logaritme van de stimulus.

Het 8-bits-PCM-systeem is voldoende fijn om zelfs in de donkere

vlakken, waarvoor het DOg een lage kontrastdrempel heeft, de

kwantiseringsruis onzichtbaar voor het DOg te doen zijn.

In het 8-bits-PCM-systeem zijn de nivo's equidistant. De nivo-afstand

is voor lage helderheden voldoende klein, voor hoge helderheden zou

de afstand groter kunnen zijn. Voor hoge helderheden is er dus een

overvloed aan nivo's.
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Er kan met minder nivo's volstaan worden als de nivo's volgens

een logaritmische schaal zijn verdeeld.

Deze drie grootheden, het tijdoplossend vermogen, het ruimte-oplossend

vermogen en de kontrastdrempel, zijn afhankelijk van elkaar en van een

groot aantal andere oogparameters. Zo was de grens van de kontrastdrem

pel al gegeven als funktie van de parameter S, de helderheid. Sehalve

de helderheid zijn er nog vele andere parameters. Van enige relaties

tussen de drie genoemde grootheden en andere parameters kan iets meer

gezegd worden, (8).

a. Het tijdoplossend vermogen:

1. neemt toe met de gemiddelde helder.heid (dit effekt is gering),

2. neemt af van het midden naar de rand van het netvlies.

b. Het ruimte-oplossend vermogen:

1. neemt toe met de gemiddelde helderheid (dit effekt is gering),

2. neemt af van het midden naar de rand van het netvlies (voor

projekties van t.v.-beelden betekent dit een afname van het ruimte

oplossend vermogen van het gefixeerd punt naar de rand van het

het beeld met ongeveer een faktor 6),

3. neemt toe met het kontrast, (11),

4. neemt af met de snelheid van de projektie op het netvlies (dit

effekt wordt pas interessant bij snelheden boven de 20 0 per

sekonde).

c. De kontrastgevoeligheid (= (kontrastdrempel)-l):

1. is l"k 50 en neemt dus af met de helderheid S,ongeveer ge l.J aan B '
2. is maximaal bij een pupil-doorsnede van 2 mm, (ll) ,

3. is maximaal bij een bepaalde ruimtefrekwentie (zie fig.3), (1l),(12),

4. is maximaal bij een bepaalde ti jdfrekwentie, (1l),(12).

Toelichting bij c.3 en c.4: met ruimte- en tijdfrekwentie wordt bedoeld

het aantal period en van een sinusvormige variatie van de helderheid,

resp. per graad en per sekonde.



14.

kontrast-

gevoeligheid

t

---ruimtefrekwentie in

period en per graad

Fig.3 Kontrastgevoeligheid als funktie van de ruimtefrekwentie,

bij een pupildoorsnede van 2 mm (overgenomen uit (11) ).

Van deze relaties zijn voor bandbreedte-reduktie onbruikbaar:

a.l en b.l, omdat hun effekt gering is;

a.2 en b.2, wegens hat ontbreken van informatie over het deel van het

beeld waarop het oog gefixeerd is (weI is bekend dat bewegende

vlakken meer aandaeht trekken dan stilstaande vlakken, en

dat kontrastrijke delen meer aandaeht trekken dan kontrastarme

delen) ;

c.2, omdat informatie ontbreekt over de pupildoorsnede van het oog

op het moment van observatie.

De overige relaties zijn mogelijk bruikbaar:

e.l , dit is de reeds genoemde eigensehap, dat de respons even-

redig is met de logaritme van de stimulus;

b.3 en c.3. zijn te herleiden tot de eigensehap, dat het oog ongevoelig

is voor hoge ruimtefrekwenties; voor hoge ruimtefrekwenties

overheerst de integrerende (uitmiddelende) werking van het

oog;

duidt bovendien op de eigensehap, dat het oog ongevoelig

is voor zeer lage ruimtefrekwnnties; voor deze lage ruimte

frekwenties overheerst de differentierende (aanpassende)

werking van het oog;



15.

b.4 en c.4 zijn herleidbaar tot de integrerende werking van het

oog voor hoge tijdfrekwenties;

c.4 duidt bovendien op de differentierende werking van het oog

voor zeer lage tijdfrekwenties.

Uit b.3, c.3, b.4 en c.4 blijkt dat het oog werkt als een bandfilter,

zowel in ruimte als in tij~;'

Al deze eigenschappen betreffen aIleen de vraag wat in principe

zichtbaar is.

8elangrijker nog is dat er slechts een gering gedeelte kan worden

waargenomen van wat in principe zichtbaar is. De regels, volgens

welke het oog uiteindelijk de informatie over de drie beeldparameters

a. beweging, b. positie en c. kontrast selekteert zijn vrijwel onbekend.

Er kan vaag iets over gezegd worden:

1. De informatieselekties betreffende de drie beeldparameters hangen

onderling samen; b.v. geselekteerde informatie over beweging gaat

ten koste van de hoeveelheid geselekteerde informatie over positie

en kontrast,(13).

2. Per beeldparameter gebeurt de selektie van informatie van grote

waarden ten koste van kleine waarden; b.v. in de omgeving van een

groot kontrast is het oog ongevoelig voor kleine kontrasten, (3),

(14),{15),{16).

3. Per waarde gebeurt de selektie van informatie minder nauwkeurig naar

mate die waarde groter is; b.v. de indruk omtrent de grootte van een

kontrast is ruwer naarmate het kontrast groter is, (14),(15),(16).

Oeze drie punten wijzen eveneens in de richting van het bestaan van een

maximum aan informatie, dat een oog per sekonde kan verwerken. Steeds

gebeurt de selektie van bepaalde informatie ten koste van selektie van

andere informatie rond hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats. Blijkbaar

mag de hoeveelheid geselekteerde informatie een bepaald maximum

( naar men beweert 50 bits per sekonde) niet overschrijden. De opvulling

van de ruimte aan informatie tot dat maximum geschiedt volgens bepaalde

prioriteitsregels, die hun ontstaan vonden in de evolutie van het

aardse leven. Zo is de prioriteit van informatie over beweging, boven

die over positie en kontrast, waarschijnlijk gegroeid uit de grote over

levingskans die het vermogen tot waarnemen van beweging bood. Deze
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ontstaanswijz8 geldt dan natuurlijk voor aIle oogeigenschappen.

Oit redeneren vanuit de evolutie kan ons misschien helpen de werking

van het oog beter te beqrijpen.

overigens zijn er natuurlijk individuele verschillen in visuele perceptie,

niet aIleen t.g.v. erfelijke aanleg, maar oak t.g.v. verschillen in

kultuur en verschillen in persoonlijke ervaringen. Hier komen'we meer

op het terrein van de patroonherkenning.

Wat ook tot beter begrip kan leiden is de voorstellinq van de werking

van het oog door middel van een elektrisch model,(17).

We stell en een vereenvoudigd model op, waarin aIleen de voor ons bruik

bare eigenschappen zijn opgenomen. Oit model bestaat uit drie blokken:

uitfiltering van hoge tijdfrekwenties,

uitfiltering van hoge ruimtefrekwenties,

logaritmische versterking met automatic gain control (zie fig. 4).

outputf
(respons)

h
3

h
4
~

input
(stimulus)

Fig. 4. De amplitudekarakteristiek van de logaritmische versterker

in aangepaste toestand.

De automatic gain control (AGe) regelt het nulnivo van de versterker.

Oeze regeling vergroot het ontvangbereik. Zo stelt het oog zich in op

de gemiddelde helderheid, en is in aangepaste toestand het gevoeligst

voor kontrasten rondom deze gemiddelde helderheid.



In fig. 4 is de responskarakteristiek van het oog geschetst. In

aangepaste toestand komt het midden van de karakteristiek, waar

de afgeleide maximaal is, overeen met de oemiddelde waarde van de

stimulus. Deze oemiddelde waarde is een gewagen gemiddelde, zowel

in ruimte als in tijd. De afgeleide van de karakteristiek

karrespondeert met de gevoeligheid va or verschillen tussen twee

stimuli. De gevoeligheid neemt af naarmate de helderheden meer

afwijken van de gemiddelde helderheid (vergelijk regel 3 van de

informatie-selektie).

De karakteristiek is een funktie van de gemiddelde helderheid h •gem
Dit voIgt uit de wet van Fechner-Weber (eigenschap e.l). De hele

karakteristiek heeft een flauwer verloop als h groter is.gem
Dit ,alles geldt in een beperkt gebied waarin het oog zieh kan

aanpassen. Vaor ekstreem hoge of ekstreem lage helderheden werkt

de AGC niet meer. Voor ekstreme h zal de responskarakteristiek
gem

sterk asymmetrische afwijkingen gaan vertonen. Dit is voar ons niet

van belang, aangezien op een t.v.-scherm geen ekstreme helderheden

worden bereikt.

De AGC maakt het oog ongevoelig voor zeer lage tijd- en ruimte

frekwenties (eigenschappen e.3 en e.4). Met de drie blokken zijn in

het oogmodel dus aIle genoemde bruikbare oogeigenschappen opgenomen.

In fig. 5 is Ben blokschema van het oogmodel getekend.

17.

beeld uit laagdoor- laagdoor-

~
registrCitlaatfilter laatfil ter -omgevli1g - ,
hersenenin tijd in ruimte \Jprsbn"ket'

informatie voor AGe T

ie in

,'. Fig. 5. Blokschema van een oogmodel.
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De logaritmische versterker met de AGe verklaart eveneens de drie

genoemde regels, volgens welke informatie-selektie plaats vindt:

ad. 1. B.v. indien het oog veel informatie over beweging ontvangt,

dan heeft het geen gelegenheid zich aan te passen aan

de snel veranderende gemideelde helderheid.

ad. 2. S.v. in de omgeving van een groot kontrast stelt het oog zich

in op de gemiddelde helderheid. Deze gemiddelde helderheid

ligt ongeveer midden tussen de beide helderheden die het

kontrast bepalen. Voor kleine kontrasten in de omgeving

Van het grote kontrast is het oog ongevoelig, omdat het

oog aan geen van de beide belendende helderheden is

aangepast.

ad. 3. S.v. De indruk van grotere kontrasten is minder nauwkeurig.
I

In fig. 4 is het verschil in res pons op hI en h2 even

groot als het verschil in respons op h3 en h4, terwijl

h4 - h3 > h2 - hI.

8. Statistische eigenschappen van t.v.-beelden.

A. Eerste:£~~:~3~3~~~_!2~B~~~~E~~ndan~!~.

Statistische afhankelijkheid tussen beeldpunten houdt in dat de

kennis van de helderheid van ~~n of meer beeldpunten ons enige

zekerheid verschaft omtrent de helderheid van een ander beeldpunt. Deze

zekerheid vooraf heet redundantie.

We stellen het t.v.-signaal voor als een opeenvolging van beeld

punten. Het i e beeldpunt heeft een helderheid Si. Stel dat we de

statistische eigenschappen van deze opeenvolging kennen.

Dan biedt de voorwaardelijke kansverdeling p(silsi~l), als we si-l

kennen, ons enige zekerheid omtrent si. Deze zekerheid is een tweede-orde

redundantie; p(silsi-l) is een eerste-orde-Markov-relatie, (7),(18).

Evenzo is de zekerheid, die de kansverdeling p(Silsi-l,s, ) ons
l.-2

geeft over si, als si-l en si_2 bekend zijn, een derde-orde-redun-

dantie; p(s,Isl.'_l'S, )- is een tweede-orde-Markov-relatie. Het is
l. l.-2 - .

duidelijk dat deze derde-orde-redundantie tenminste even groot is als

de genoemde tweede-orde-redundantie.
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In het algemeen: de zekerheid, die de kansverdeling p(silsi_l'si-2, ••••• ,

si-n+l) ons geeft over si' als si-l' si-2' ••••• , si-n+l bekend zijn, is

een ne-orde-redundantie; p(s. I s. l' s. 2••••• ' s. 1) is een (n_l)8_
1 1- 1- l-n+

orde-Markov-relatie, en de overblijvende onzekerheid is een

konditionele (n-l)e-orde-entroDie.

Dit vraagt om nadere toeliQh~ing.

We bepalen ons even tot de voorwaardelijke kansverdeling p(s·f s. 1). :.~
1 1-

Als deze kansverdeling uniform is in de (s.,s. l)-ruimte, dan biedt de
1 1-

kennis van s. Ions geen enkele zekerheid omtrent s .• Dan is er dus
1- 1

geen tweede-orde-redundantie aanwezig. Maar heeft de kansverdeling

een maximum, waarvan de plaats afhangt van s. l' dan
1-

iets over si' n.l. dat er een goede

maximum ligt. De tweede-orde-

p{s.Js. 1) b.v.
1 1-

weten we met de kennis van s. 1 al
1-

van datkans is dat s. in de buurt
1

redundantie is dan duidelijk niet nul. Hoe groter dit maximum is, hoe

groter de kans dat s. in de buurt van dat maximum ligt, hoe groter de
1

tweede-orde-redundantie. In t.v.-signalen is de kans,dat twee opeen-

volgende beeldpunten dezelfde helderheid hebben,groot.

In dat geval zal p(sil si_l) een maximum vertonen voor si = si_l •

Behalve deze hogere-orde-redundanties bestaat er ook een eerste-orde

redundantie. Deze redundantie is de zekerheid, die we bij voorbaat over

s. hebben, onafhankelijk van andere beeldpunten. De kansverdeling, die
1

deze redundantie bepaalt, zou de nulde-orde-MaDKov-relatie genoemd

kunnen worden en is eenvoudig p(s.). Als deze kansv8rdeling uniform
1".

is, dan biedt zij geen enkele zekFrheid"omtrent s .• Er is dan geen
1

eerste-orde-redundantie. Als de kansverdeling zich beperkt tot een

bepaald gebied, of erg ens een maximum heeft, dan is er eerste-orde

redundantie. De onzekerheid, waarin p(s.) ons laat, is de eerste-orde-
1

entropie.

In een 8-bits-PCM-systeem zijn de kansverdelingen al beperkt tot een eindig

gebied van 256 diskrete nivo's. Aangezien ~Je altijd binnen dit beperkte

gebied werken, heeft het geen zin aan de7e vorm van redundantie waarde toe

te kennen. Indien p(s.) een uniforme verdeling over de 256 diskrete nivo's
1

is, dan is voor het 8-bits-PCM-signaal de eerste-orde-entropie maximaal en

de ee~ste-orde-redundantieminimaal. We stellen de eerste-orde-redundantie

in dat geval per definitie nul. Op dezelfde wijze definieren we de waarde

nul voor de hogere-orde-redundanties. Redundant~e is dan nooit negatief.
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Entropie is een maat voor de onzekerheid, (7). We beperken ons

tot de definitie van de entropie voor discrete informatie, d.w.z.

informatie over een keuze uit een eindig aantal elementen.

Voorbeeld.

De helderheid van een beeldpunt kan de waarden 1,2••• ,A aannemen.

De kans op waarde k is p(k), met k=1,2, ••• ,A.

Voor de keuze van een element uit de verzameling van A elementen is

de entropie of de gemiddelde selektieve informatie gedefini~erd als:

H1 = - ~ p(k) 10g
2

p(k), uitgedrukt in bits.
k=l

HI is een eerste-orde-entropie.

H
l

is juist de definitie van de verwachtingswaarde van -1092 P(k):

Hl = E { -1092 P(k)} • HI is niet negatief omdat 0 ~ p(k) ~ 1 voor

iedere k.

20.

Indien alle kansen p(k) gelijk z1Jn, dan
A A 1z= p(k) 1092 p(k) = - ~ A10g2
k=l k=1

geldt:
1
A = 1092 A = H •

.l.,max

Hl is dan maximaal; we hebben geen enkele zekerheid omtrent de

keuze van k. Indien A = 2, dan is H
1

= 1 bit. [en bit is dus de

entropie bij de keuze uit twee elementen met gelijke kansen

(b.v. "kruis"en "munt", 0 en 1). Dit verklaart het grondtal 2 van

de 10garitme in de definitie van de entropie.

De definitie van de entropie is zodanig, dat voor een aantal

opeenvolgende, onafhankelijke keuzen uit dezelfde verzameling de

totale entropie evenredig is met het aantal keuzen. Daarbij nemen

we aan dat de kansverdeling voor iedere keuze dezelfde is.

B.v. een worp met een muntstuk levert K(ruisJ of M(unt). Twee worpen

levert een van de kombinRties KK, KM, MK, MM. Voor ieder van deze

kombinaties is de kans t. Dus is de totale entropie van twee worpen:

Ht~t = - 4 x t log2 t = 1092 4 = 2 bits.

Voor drie worpen is H
tot

= - 8 x ~ 10g
2
~ = 10g2 8 = 3 bits. De

entropie per worp is dus onafhankelijk van het aanta1 worpen.
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Dit is de reden waarom in de formule voor de entropie de logaritme

voorkomt.

Zijn de kansen p(k) voor de verzameling k = 1, 2, ••••• , A niet

uniform verdeeld, dan is de zekerheid over de keuze groter, de

entropie HI is kleiner: 0 ~ HI < 10g
2

A. We hebben aIle zekerheid

als p(k) = l,voor een k, p(k) = 0 vaor alle andere k's.

Dan is HI = - ~~ p(k) 1092 p(k)

De eerste-orde-redundantie is: R
l

= H - Hl,max 1·

De totale

is: H2 =
entropie voor twee keuzen uit

A A
-;E: z: p(k,m) 1092 p(k,m);

k=l m=l

de verzameling k = 1,2, ••• ,A

p(k,m) is de kans op de

keuze van kombinatie (k,m). H2 is een tweede-orde-entr~pie.
,

Indien aIle p(k,m) gelijk zijn is H
2

maximaal:
2

H2 = 1092 A = 2 1092 A = 2 HI '.,max ,max
De totale entropie van twee worpen, van het voorbeeld over de worp

van een muntstuk, is dus een tweede-orde-entropie. Evenzo is de totale

entropie van drie worpen een derde-orde-entropie.

H2~ H2,max als p(k,m) niet ~~_~~()_rm verdeeld is. Dit is het geval

als p(klm) = ~~~~m) niet uniform verdeeld is over de gehel~
(k,m)-ruimte. We veronderstellen weer dat p(k) = p(m) (stationariteit).

De konditionele eerste-orde-entropie is nu gelijk aan H2 - HI.

Dit is de onzekerheid, over de tweede keuze, die overblijft als de eerste

keuze gedaan is,
A

H2 - HI = - t
k=l

gemiddeld over aIle mogelijke eerste keuzen. In
A A
L p(k,m) 1092 p(k,m) + .:E:: p(m) 1092 p(m) =
m=l m=l

formule:

A
-~

k=l
~ fp(k,m) 1092 p(k,m) - p(k,m) 1092 p(m)~ =
m=l

A
= - L:.

k=l
!:. p(k,m) 1092 p(klm) •
m=l

Hieruit voIgt de tweede-orde-redundantie:

e
• De n -orde-H

n

R2 = HI (H 2 - HI) = HI + HI - H?.,max ,max
In het algemeen is de ne-orde-entropie H een maat voor de onzekerheid

n
over n keuzen uit de verzameli~g k = 1,2, •••• ,A.

De konditionele ne-oras-entropie is gelijk aan H 1
n+

redundantie R = H + H - H •n l,max n-l n
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Deze formules zijn direkt toepasbaar op een PCM-systeem.

Voor een 8-bits-PCM-systeem gelot dat s. = 1, 2, ••• , 28 voor ieder
256 1.

beeldpunt i. Dan is H1(i) = - ~ p(s.) 1092 P(si) ;
s.:l 1.

1.

H (i) = 10g
2

256 = 8 bits,1,max

H ( . .) 256
2 1.tJ = - ~

s.=l1.

256...,-- p(s.,s.) 10g
2

p(s.,s.) •
~ 1. J - 1. J
s.=l

J

Hat ligt voor de hand de tweede-orde-entropie te bepalen voor twee

opeenvolgende bee1dpunten s. 1 en s .• Te verwachten is dat de tweede-
1.- 1.

orde-redundantie grater is naarmate de betreffende bee1dpunten dichter

bij e1kaar liggen. Daarom zullen we in het vervo1g, tenzij anders staat

vermeld, met de tweede-orde-entropie die van opeenvo1gende bee1dpunten

bedoelen. Hetzelfde geldt voor de hogere-orde-entropieen en -redundanties.

Dus: de ne-orde-entropie is:
256 256 (Hn(i, ••• ,i-n+1) = - ~c· •• _-- p(s., ••• ,s. 1) 10g2 p s., ••• ,s. 1)
~ ~ 1. 1.-n+ 1. 1.-n+·
s. =1 s. =11. 1.-n+l

de konditione1e ne-orde-entropie is:

H (ili-1, ••• ,i-n) = H l(i, ••• ,i-n) H (i-l, ••• ,i-n)n n+ n

de ne-orde-redundanti~is:

R (i) = 8 + H 1(i-1, ••• i-n+1) H (i, ••• ,i-n+l) •
n n- n

Hoe hager de orde van de entropie is, hoe beter de totale entropie van

het video-signaa1 wordt benaderd.

De berekening van de entropie van het analoge video-signaa1 eist een

nieuwe definitie van entropie. De definitie van de entropie voor

diskrete informatie is niet meer van toepassing op keuzen uit een

kontinuum. In een aantal gevallen (waaronder het analoge signaal met

ruis) is een nieuwe definitie van entropie mogelijk. Va or die geva11en

verloopt de beschrijving ana100g aan de beschrijving van diskrete

gevallen.
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De reeks van n beeldpunten, s.,s. l' ••• 's. l' is voor te stellen1. 1.- 1.-n+
als een punt (vektor) in een n-dimensionale ruimte. Denken we ons in

deze ruimte een orthogonaal stelsel van n assen, dan gebruiken we iedere

as om daarop de helderheid van sen beeldpunt af te beelden. Om ons

voorstellingsvermogen niet te boven te gaan beperken we ons tot n=3.

We willen iets weten over de statistische eigenschappen van reeksen

van 3 opeenvolgende beeldpunten van een video-signaal. Daartoe moeten

we tenminste een representatief aantal van die reeksen meten. AIle

'gemeten punten (s.,s. l's. 2) kunnen we uitzetten in de drie-dimen
1. 1.- 1.-

sionale ruimte met een orthogonaal stelsel van drie assen, de s.-as,
1.

de s. I-as, de s. 2-as • Als s., s. 1 en s. 2 statistisch onafhankelijk'1.- 1.- 1. 1.- 1.-_
zijn, dan zullen de meetpunten uniform verdeeld zijn over de gehele.. _. _._,...,~,

drie-dimensionale ruimte. Er is geen redundantie.

Er komt meer vorm in deze verdeling als het video-signaal aan bepaalde

eisen moet voldoen. Dit is b.v. het geval met het S-bits-PCM-systeem:

de helderheid kan slechts 256 diskrete waarden aannemen, die gelijk

verdeeld liggen, zeg tussen 1 en 256. Deze restriktie is een vorm van

eerste-orde-redundantie. Indien de kansverdeling tussen 1 en 256

uniform is, dan liggen aIle meet punt en gelijk verdeeld binnen een kubus

met de zijvlakken s.=l, s. 1=1, s. 2=1, s.=256, s. 1=256, s. 2=256.1. 1.- 1.- 1. 1.- 1.-
Indien de opeenvolgende beeldpunten bovendien weinig in helderheid ver-

schillen, dan zijn er ook hogere-orde-redundanties aanwezig. De meet

punten liggen dan binnen de kubus gegroepeerd rondom de rechte door de

punt en (1,1,1) en (256,256,256).

Een andere restriktie, die een eerste-orde-redundantie introduceert, is

de eis dat,de gemiddelde energie per beeldount een eindige waarde ~2

h ft 0 t 'l d 2 2 2 2 b Id t l'ee • a W1. zeggen at s. + S. 1 + S. 2 = 3 ... De ee pun en 1.ggen
1. 1.- 1.-

dan bolsymmetrisch rondom de oorsprong op een gemiddelde afstand ~V3

van de oorsprong. De drie-dimensionale kansverdeling p(s.,s. l's. 2) is1. 1.- 1.-
in dat geval, uitgedrukt in de bolkoordinaten R, e.en f, onafhankelijk

van Ben f(" en aIleen afhankelijk van R. Indien er statistische afhanke

lijkheid bestaat tussen s., s. 1 en s. 2' dan is p(s.,s. l's. 2) ook1. 1.- 1.- 1. 1.- 1.-
van e en ~ afhankelijk. Indien s., s. 1 en s. 2 per meetpunt weinig

1 1. 1.- 1.-
verschil1en, dan liggen de meetpunten weer gegroepeerd langs de rechte

door (1,1,1) en (0,0,0). De grootste dichtheid is rand (~V3,~V3,~V3).
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[en speciaal geval, n.l. de meer-dimensionale Gaussische verdeling,

komt in hoofdstuk 10 ter sprake.

In formule :

pes. ,so l's. 2) = pes, \ s. l's. 2) • pes. l's. 2) =1 1- 1- 1 1- 1- 1- 1-

= P( s . Js. l' s . 2) • p ( s. 11 s. 2) • p( s. 2) •1 1- 1- 1- 1- 1-

In deze formule vindt de statistische afhankelijkheid op duidelijke

wijze uitdrukking in de kansverdelingen p(s·1 s. l's. 2) , pes. 11 s. 2) ,
1 1- 1- 1- . 1-

P(si_2) • Zij bepalen resp. de derde-, tweede- en eerste-orde-

redundantie.

In het onafhankelijke geval gaat de formule over in:

pes. ,s. l's. 2) = p(s.) • pes. 1) • pes. 2) •1 1- 1- 1 1- 1-

Er is dan alleen eerste-orde-redundantie.

In de drie-dimensionale ruimte projekteren we alle meetpunten lood

recht op een vlak, dat loodrecht staat op de as si_2 • De meetpunten

in dit vlak bepalen de kansverrleling p(s.,s'~l) (zie fig. 6).+r 1 1-
In formulevorm: p(s.,s. 1) = p(s.,s. l's. 2) ds. 2 •

1 1- _", 1 1- 1- 1-

t
S.

1

regressiekromme

. - "" ,

• ",,~-"':lin'?aire-regress.ie-lijn
.: "".. . /. .

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

. -
. ,.'"

, '. ,,/ .
. "" .. /.

""
si_l --+

Fig. 6. Regressiekromme door de meetpunten van p(s.,s. 1) in een
1 1-

twee-dimensionale ruimte.

We kunnen door deze meetpunten een lijn konstrueren, zodanig dat het

gemiddelde van het kwadraat van de afstand van ieder meet punt tot die
I

lijn minimaal is (m~an-square-error-kriterium).
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Deze lijn heet regressiekromme. De mate, waarin si en si_l van elkaar

afhankelijk zijn, wordt bepaald door deze mean square error. De aard

van de afhankelijkheid korrespondeert met de aard van de regressiekromme.

Indien de regressiekromme een rechte lijn is, dan is de statistische

afhankelijkheid lineair. Indien de regressiekromme niet lineair verloopt,

dan is ook de statistische afhankelijkheid niet lineair.

In het algemeen is statistische afhankelijkheid opgebouwd uit een lineaire

komponent en een zuiver niet-lineaire komponent. De regressiekromme is

dan niet recht, maar zij kan worden benaderd door een rechte. Deze

benadering heet lineaire regressie. Deze rechte lijn bepaalt de lineaire

komponent van de statistische afhankelijkheid. Deze lineaire komponent

heat korrelatie.

De vergelijking van de
2

CS"U-l
met: a = en

~-1

lineaire-regressie-lijn
2

0"':•• 1J.J.-
b =Pi cr2 jUi-l

i-I

is: si = a si_l + b ,

waarin

j = 0,1 ,

van de

j = 0,1 ,voor
+-

= ds. jJ = 5s .. p(s .. ) ds ..1 J.- -D" J.-j J.-j J.-j

{ 2] +C'Q 2= E (s .. -.le .. ) = J (s .. -Lt . . ) p(s .. ) ds ..
J.-j /J.-j -01' J.-J /J.-j J.-j J.-j

= E {(So -A.t. )(s. 1 -u. I)} =. J. r J. J.- / -J.-
...- ..-
=rf (s. -}A' )(s. 1 -;t'. 1) p(s.,s. 1) ds. ds. 1 •
_". -.0 J. J. J.- 1.- J. J.- J. J.-

afleiding hiervan staat vermeld in het kollegediktaatEen

.Pi-j
2

(J'". •J.-j
2

0-.. 1J.J.-

stochastische signaaltheorie,(19). Een andere afleiding, in een ruimer

verband, voIgt verderop in dit hoofdstuk.

s. 1-'" 1..2:.=....-!-2=.-
cr:; 1J.-

2
<tIi-l

•
~d?'1J. J.-

=
Si':'j(i

Na normering van sJ.. en sJ.'_l:
Gt

We werken de formule voor de rechte verder uit:
-2

Oii-l
si = 2 (si-l-j4i-l) +jUi •

(1"'. 1J.-

2
0-;. 1J.J.-

Stel f·· 1 =
J.J.- f'; ~ 1J. J.-

, dan is

A. 1 is de korrelatiekoefficient van s. en s. 1 •11J.- J. J.-
In het algemeen: 0 .. k is de korrelatiekoefficient van s. en s. •rJ.J.- . J. J.-k

2
De korrelatiekoefficient Pii-k is juist de kovariantie 'ii-k van si en

si k' genormeerd op f: <r. k. Een andere naam voor n .. k is genormeerde- J. J.- IJ.J.-

kovariantie.



ligt steeds op het interval (-1,+1).

(aIleen in theorie bestaan uitzonderingen).
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De korrelatiekoefficient P.. k,~~-
Als p.. k = 1 dan is s. = s. k

~1- 1~-

Als fii-k =-1 dan is si = - si_k •

Als 0 .. k = 0 dan zijn s. en s. k ongekorreleerd; indien er statistische
f ~~- ~ 1-

afhankelijkheid bestaat, dan is deze van zuiver niet-lineaire aard.

De korrelaties voor een reeks beeldpunten beschrijven we meestal met een

korrelatiefunktie of kovariantiefunktie f(i,k»= Elsisi_kl.

De Fouriergetransformeerde van ~(i,k) is het vermogenspektrum ~(i,tJ),(19).

Het verband tussen ~(i,k) en fii-k = r(i,k) wordt gegeven door:

t:)(i,k) = E{si-Jii • si_k-Pi_k.} = ~ [E\s.s'_kl - E(S.} EtS'_kl] =
f Of q-i-k Oi i-k ~ 1 ~ ~

Omdat we niet geinteresseerd Z1Jn in de "gelijksspanningskomponent"

E{si}r.fsi_kf rekenen we meest~l met p(i,k) en noemen deze de

korrelatiefunktie.

We gaan nu even in op de afleiding van de korrelatiekoefficient,

zoals deze staat in het boek "Probability, random variables, and

stochastic processes", hoofdstuk 7, van A. Papoulis,(18).

We doen dit aan de hand van enkele problemen.

Papoulis beschouwt twee stochastische variabelen x en y.

Hij geeft drie definities vooraf:

1. x en y ongekorreleerd als Elxy} = Elx~ Ely~ ,

2. x en y orthogonaal als E{xy/' = 0 ;.

3. x en y onafhankelijk als p(x,y) = p(x).p(y).

Er is een verband tussen deze drie definities.

Indien x pn y onafhankelijk, d8n: ~
.... +~ ~ +

E{xyl =~ f xy p(x,y) dx dy = J x p(x) dx S Y p(y) dy = E{xl Elvl
-...~ -"'-00

dan x en y ook ongekorreleerd.

Indien x en y ongekorreleerd,en tenminste sen van de beide variabelen

heeft een verwachtingswaarde gelijk aan nul, dan zijn x en y orthogonaal.
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=f p( x) dx ~ (y-g ( x »
2

p ( y Ix )
-t!'O _fill

dubbelintegraal minimaal als

Probleem 1.

Als we de variabele x willen schatten d.m.v. een konstante a, wat

is dan de beste schatting, onder het mean square error kriterium?

Antwoord: a = E{xf •.

Bewijs: E{(x-a)~ moet minimaal z1Jn;

E{(x-a)2}()~f(j::~21E{28X} .+.'{E{8

J
2J = a

2
- 2aE{xf + Etil

dan moet ~~a = 2a - 2E x = 0 :> a = E{xi •

Probleem 2.

Als we de variabele y willen schatten d.m.v. een funktie g(x),

wat is dan de beste schatting, onder het mean-square-error-kri

terium? Antwoord: g(x) = E{y Ix} •

Bewijs: E{(Y-9(x))~ moet minimaal zijn;

E{(y-g(x»1 :11 (y_g(x»2 p(x,y) dx dy
-"-tit

De integrand is niet-negatief, dus is de
~~ 2 -
J (y-g(x» p(ylx) dy minimaal is voor iedere x; voor ~en bepaalde

.fP

x is het probleem gereduceerd tot het vorige probleem, n.l. de

schatting van y d.m.v. een konstante g(x) ; dus g(x) = E{ylx} ;

deze funktie g(x) is de regressie-kromme.

Als x en y onafhankelijk zijn, dan is g(x) = E~Y\X} = E{y} •

Probleem 3.

Als we de variabele y willen schatten d.m.v. een lineaire funktie

g(x) = ax+b , wat is dan de beste schatting, onder het mean-square-
5. (f'y

error-kriterium? Antwoord: a = vx en b =jUy - -r;~;ux ..
Bewijs: stel dat a bekend is, dan is b zodanig dat de mean square

error minimaal is: b is een schatting van v-ax; dus

b = E{y-ax} = EiyJ aE{x}; substitutie van deze b in de formule voor

de mean square error geeft:

E{(y-ax-b)2J = E{[(y-Ely}> - a(x - E{xPJ2j =
= [{(v - E{y} )2} _ 2aE{(y _ E{v})(x _ E{X})} + a 2E{(x _ E{xl )2} =

=c1-'- 2aDtrf1'" + a
2q?-

y 'x y x'
2

ctxymet f = ~~ als korrelatiekoefficient voor x en y; deze uitdrukking
• , j '" x y ~

is minimaal als ~.l.1(y-ax-b)2}= - 2fr(i + 2arf = 0 .. a =~, en
()a x y x crx

.27.

dy •



g(x) = ax+b voor deze a en b is de lijn, die wordt verkregen door

lineaire regressie; de bijbehorende mean square error is:

e = (1':2 - 2r2rr2 + ,:la-2 = a? (1_p2) •m y y (y y
Voor het geval dat E{xl = E{y} = 0 , dus b=O , voIgt uit de

oplossing van probleem 3 nog:

28.

!Ui.Y-aX-b\2} ~(y_ax)2~ E{( )()}
Cl a ~ = ~ a = 2 - y-a x -x = 0, of

E{(y-ax)x} = 0 , d.w.z. (y-ax) 8n x zijn orthogonaal;

8 m ~ E{(y_ax_b)2} = E{(y_ax)2} = E{(y-ax)y} - aEI(y-ax)x\ = E{(y-ax)yl •

Deze laatste twee formules zullen bijdragentot het inzicht in de

lineaire transformaties, die in het tweede deel van dit verslag aan de

orde komen.

9. Enige belanorijke meting en van statistische eioenschaopen.

Om een indruk te geven van de grootte van de verschillende redundanties

vermelden we enige meetresultaten. Veelal werden de statistische

eigenschappen per stilstaand beeld onderzocht. Deze werden dan over

het gehele besld stationair verondersteld.

E.R.Kretzmer, (20), verrichtte meting en aan de volgende statistische

eigenschappen van het analoge t.v.-beeld:

1. de kansverdeling van de helderheid van een beeldpunt,

2. de kansverdeling van het verschil in helderheid van twee opeen

volgende beeldpunten van fota's met 500 x 420 beeldpunten,

3. de karrelatiefunktie van vier typische foto's.

ad 1. Va or aIle beschikbare gegevens bleek de kansverdeling van de

helderheid niet uniform te zijn. Er was een lichte tend ens naar

overheersing van lage helderheden. Voor een 6-bits PCM-systeem

zou de eerste-orde-redundantie angeveer 1 bit per beeldpunt

bedragen.

ad 2, Het gemeten helderheidsverschil tussen twee opeenvolgende

punten heeft een kansverdeling met een scherp maximum, links

en rechts van het maximum neemt de verdeling ongeveer expanentieel

af.
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ad 3. De korrelatiefunkties voor de vier verschillende foto's

werden langs optische weg gemeten. Fotro A en foto 8 zijn twee

portretten, en behoren tot de klasse van beelden van weinig

detail. Foto C en 0 zijn opnamen van een mensenmassa, en hebben

veel detail. Aangenomen is, dat voor een foto de korrelatiefunktie

over het hele vlak stationair is, d.w.z. dat ~(i,k) = p(k) ,

onafhankelijk van i. 'Deze f(k) is gemeten in aIle richting8n.

De korrelatiefunkties kunnen voor de verschillende richtingen

verschillen. 8.v. foto A is meer gekorreleerd in vertikale richting

dan in horizontale richting. Foto 8 vertoont juist het omge-

keerde (zie fig. 7).

Gemiddeld over de vier foto's vertoont de korrelatiefunktie

geen signifikante afhankelijkheid van de richting.

verschuiving k
. --

hor. -100 -80 -80 -40 -20
I I I

o
I

20
I

40
i

80
I

80
I

100
i

vert. -60 -50 -40 -30 -20
( j

Fig 7. De korrelatiefunktie in horizontale en vertikale

richting voor foto B en foto D.

Foto B vertoont meer korrelatie dan foto D. Dit is overeenkomstig

de verwachting, aangezien foto B minder detail bevat, en dus

gemiddeld grotere vlakken van konstante helderheid heeft dan foto D.

De korrelatiefunkties verlopen enigszins exponenti~el, behalve de

korrelatiefunktie in horizontale richting van fota B. Deze laatste

verloopt opvallend lineair.

Vaor fato B is in horizontale richting p(l) = 0,99 en fi2) = 0,98,

in vertikale richting p(l) = 0,98.

Voor fato C is in horizontale richting pel) = 0,75 en r(2) = 0,43,

in vertikale richting p(l) = 0,69.
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Uit deze gegevens heeft Kretzmer de tweede-orde-redundantie berekend

voor een 6-bits PCM-systeem. Deze redundantie, berekend voor de verschil

lende foto's afzonderlijk en gemiddeld over deze foto's, bedraagt

ongeveer 3,4 bits per beeldpunt, d.w.z. 57% van het totaal aantal

bits. Aangezien deze tweede-orde-redundantie berekend is uit korre

latiemetingen, is zij uitsluitend van lineaire aard. Niet-lineaire

redundanties t.g.v. niet-lineaire statistische eigenschappen zitten

hierin niet vervat.

Kretzmer heeft oak de gemiddelde korrelatiekoefficient van opeen

volqende beelden van twee films gemeten. De resultaten zijn f(l) = 0,80

en r(l) = 0,86.

p. Bylanski, (21)" heeft de eerste- en tll.eede-orde-redundantie in

horizontale richting gemeten voor B verschillende beelden. Oak hij

beperkte zich tot lineaire statistische eigenschapren. Een beeld is

opgebouwd uit 405 lijnen, volgens de Britse standaard. De metingen

werden verricht aan de beelden, verkregen na analoog-digitaal-omzetting

met 5 bits per beeldpunt. De resultaten zijn uitgezet in fig 8.

t-::=::o;o:eI6~~~~47· 9f- 10'8 6 test card C

10· 6 5 rooftop view

1---------------062·6

f-----------<)51·9

f---------------o 67· 8

4 roc kets

2 portrait 2

8·7

4·5

f--------------<)6S·S
9'8 3 aeroplane

1--------------064 . 5

redundantie

in %t.o.v.

5 bits per

beeldpunt

(voor de

beelden 7 an B

8 blackonwhite map

t.o.v. I bit

per beeldpurit)

4·3

1- .
079

.
7

5'0

1------:----------------081-1
9'4 7 black on white circuit

Fig 8. Eerste- en tweede-orde-redundantie voor B verschillende

beelden.

Voor de twae zwart-wit-tekeningen 7 en 8 zijn de redundanties berekend

t.o.v. I bit per beeldpunt.

PlaatJe 5 en plaatje 6 bevatten veel detail, de andere plaatjes I tot en

met 4 zijn van gemiddeld of weinig detail.



De verwachting is, dat in het 6-bits PCM-systeem deze percentaqes

iets lager zullen liggen.

Deze resultaten komen goed overeen met de genoemde resultaten van

Kretzmer.

J.0.Limb,(22), onderzocht per komputer de eerste- tot en met vierde-
i

orde~entropieen van t.v.-beBiden. Wegens beperktheid van de geheugen-

ruimte werd dit gedaan voor deelvlakken. Ieder deelvlak bestohd uit

100 x 50 beeldpunten,gekwantiseerd met 4 bits per punt. In totaal

werden vier deelvlakken onderzocht. De vier deelvlakken werden

genom en uit 2 t.v.-beelden. De keuze van een deelvlak was zodanig dat

het deelvlak een redelijk homogeen aanzien gaf. De deelvlakken 1 en 2

zijn van gemiddeld detail en grenzen aan elkaar, zodat zij tesamen een

vlak van 100 x 100 beeldpunten vormen. Deelvlak 3 heeft weinig detail

en deelvlak 4 bevat veel kontrastrijk detail. Per deelvlak werden de

statistische eigenschappen stationair verondersteld. Limb heaft

entropieen berekend in horizontale en vertikale richting, en twee

dimensionaal.

De eerste-orde-redundantie R
l

(A) varieert voor de vier deelvlakken van

0,2 tot 0,7 bits per beeldpunt(zie fig.9). De eerste-orde-redundanties

verschillen dus sterk van deelvlak tot deelvlak.
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Fig. 9. Posities van de beeldpunten voor de entropie-metingen.

De tweede-orde-redundantie R
2

(AIB) varieert tussen 1,3 en 3,0 bits

per punt, R2(A!C) varieert tussen 0,9 en 3,0 bits per punt.

Per deelvlak is er weinig verschil tussen R
2

(AIB) en R
2

(AIC) •

De korrelaties in horizontale en vertikale richting verschillen niet

signifikant.



De derde-orde-redundantie R
3

(AIB,C) ligt tussen 2,0 en 3,1 bits per

punt, R
3

(Alc,E) ligt tussen 1,8 en 3,0 bits per punt. De redundantie

voor A en de twee dichtstbijzijnde beeldpunten B en C is inderdaad iets

groter dan die tussen A en de twee voorafgaande beeldpunten C en E

op dezelfde lijn. Dit verschil is echter zeer gering. Hetzelfde geldt

voor de vierde-orde-redundanties R
4

(AIB,C,D) en R
4

(Alc,E,F) •

R4 (AIB,C,D) varieert tussen 2,5 en 3,1 bits per punt, R4 (Alc,E,F) va

rieert eveneens tussen 2,5 en 3,1 bits per punt.

Limb vergeleek zijn resultaten met die van Schreiber.

Schreiber verkreeg voor een beeld van weinig detail, bij 6-bits

PCM, de volgende waarden: Rl(A) = 1,6 , R2(AIc) = 4,1 en R3 (Alc,E) = 4,5

bits per beeldpunt.

81ijkbaar zit voor beelden met weinig detail de redundantie gekon

sentreerd in de tweede-orde-redundantie. Voor beelden met gemiddeld

detail en veel detail is redundantie meer van een hogere orde.

Het meest opvallende van de resultaten van Limb is de kleine variatie

redundantie

Jin bits per

beeldpunt

I

!

Ii .
1

(n+l)e-orde

2beeldpunt

konditianele

ne-orde entropie

in bits !Jar

in-de vierde-orde-redundanties voor de vier deelvlakken. (zie fig.lO).

o

fig. 10. De entropie als funktie van haar orde voor vier deelvlakken.

J.B. O'Neal,(23), onderzocht de fout in de lineaire prediktie van

de helderheid van een beeldpunt voor 3 portretten, A,B en C, van

100 g 100 beeldpunten. Hij deed dit met het oog op het ontwerpen van een

Differential PCM- (DPCM-) systeem. De korrelatiefunkties van de 3 por

tretten zijn gegeven in fig. 11. Een exponentiele verdeling is ook hier.

een goede benadering van de korrelatiefunkties.
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Fig. 11. Korrelatiefunktiss van drie portretten. ~

O'Neal deed o.a. meting en aan de fout in de schatting van beeldpunt

si uit de waarde van het voorafgaande beeldpunt si_l m.b.v. de

formule §i = als i _ l ; §i is de schatting van si • De konstante a
l

ward voor ieder portret geoptimaliseerd. Haar waarde ligt in de buurt

van 0,9.

De resultaten staan uitgezet in fig. 12.
1.0

deviaties

e in

standaard-

-- SCENE A , at = 0.803
---- SCENE B ,il,~'0.816

- - SCEI,E C ,a, = 0.934

,
0.9 -----~--.. --- -----.-->--

O.~

i

::I~~~ -'-~ i - -~=fi\~=-:i=l-=-
06---· - -.~ - _.- t i \\. -- ~,___L--_
~ J ~.__ ,Ii _\~_! 1------1
.! \ \ I .--:----r

0.4 ----~--. :--- -~-J-.- \ \ --+~~--j
; I I \ • I

0.3 ---~~.'----------1 J-~-----------+------j
: I I \ i

1'1/ \ i ---l0.2f-----------c---- -f -. \.~-;--- .--
'I I \

0.1 .---~.---~~- //.--/' ----r"" \"'-:--------1
~/ ...:,,/ ~~

--~....-------
'041---=-:::3r:::.:--==-=-::2c...---~t----!:-0---.L.--~---~O:'='---;4 ~

p(e) 1

Fig. 12. Kansverdeling van de fout e = (si-§i) m.b.v. de schatting

§. = also 1 •
~ ~-

ook schatte O'Neal de helderheid van s. met de formule:
~
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Si = a1s i _1+ a2si_lOO ; si_l is het vQorafgaande beeldpunt op de

lijn van si ' si_lOo is het beeldpunt van de vorige lijn dat het

dichtst, dus juist boven, s. ligt.
1.

De waarden van a
l

en a
2

werden voor ieder portret geoptimaliseerd.

De waarden van a
l

liqg8n in de buurt van 0,3 , de waarden van a 2
liogen tussen 0,6 en 0,7 • Blijkbaar is de korrelatie in vertika1e

richting groter dan in horizontale richting •.

De kansverdeling van de fout (s.-s.) m.b.v. deze schatting is getekend
1. 1.

in fig. 13.
1.0r-----r------,------r----r----r--~------____,

e in

--.., standRard-

1--------1 dev i a ti e 5

--- r- ------ T -----..-..,

I

-- SCENE A.d,=0.341
d 2 = 0.610

---- SCENE B. d,=0.270
a2= 0.686

-- SCENE C, a, =0.333
a,,=0.654

__J

I
---I

i

a.,

0.2

0.6

:----+- ----T-
0.8 -----i----+---T ----- ~

~ I , \-T--- -----,_._--- r
I

..,.:----+---1 -t-+-- -------,.---+----\
I

I I
--------~----+--_.- ./,'

. i

/1
r - -. rt
.. I,

0.3 :. -.;. ~ ~_:..___ ..:___ i --,J/ ~_

: I /f
----+---~.----- t-;/ --

..l--------- -;7}-----
: /~../:

DL~=:c::1::::::==----=~;:::-------......L--__cL--~--__!:_::::::~~==-~_!
-4 -3 -2 -, 0 3 4

O.~

0.7 --

OA

0.9 --

p( e) i

Fig. 13. Kansverdeling van de foute e = (s.-s.) m.b.v. de
1. 1.

schatting 5i = alsi _ l + a2si_loo •

De kansverde1ingen van fig. 12 en fig. 13 vinden een.goede benadering

in de Laplace-verdeling p( e) =~ exp (- 't; 13) •
In daze verdeling is r.de standaarddeviatie.

Behalve konditionele kansverdelingen van helderheden zijn ook andere

statistische eigenschappen van t~v.-beelden onderzocht. Zo is de

kansverdeling van de lengte van een run onderzocht. Een run is een

apeenvolging van beeldpunten van dezelfde helderheid. Voor een beeld

van gemiddeld detail zijn de meetresultaten weergegeven in fig. 14,(24).



pen) onder ruisonderdrukking

3S.

,,,
"~. na ruisonderdrukking

',.
"....

run-lengte n

Fig. 14. Kansverdeling van de run-lengte.

Veer de metingen was het analoge video-signaal van 5 MHz gesampled

en gekwantiseerd met 4 bits per beeldpunt.

De verdeling is niet exponentieel. Zij tendeert echter weI naar een

exponentiele verdeling indien de hoge frekwenties worden onderdrukt.

Oak het twee-dimensionale geval, n.l. de grootte van vlakken van konstante

helderheid, is onderzocht. O.a. een onderzoek naar visuele vlakken,(S).

Een visueel vlak is gedefinieerd als een groep van beeldpunten, die

tesamen een geheel vormen, dat, gezien in de beeldkontext, van konstante

of vrijwel konstante helderheid is. Er werden 4 beelden onderzocht:

8en van veel detail (a), een van weinig detail (c) en twee van gemiddeld

detail (b en d) •

reder beeld bestond uit SID x 512 beeldpunten. reder beeldpunt was

gekwantiseerd met 3 bits, dit om de berekeningen te vereenvaudigen.

De meting en werden verricht per komputer.

Enige resultaten zijn:

1. De helderheidsverdeling is vrijwel uniform ( zie fig. IS).

2. De kans dat een visueel vlak een helderh~id heeft van een

tussenliggende waarde (grijs) is aanzienlijk grater dan de kans

dat de helderheid laag (zwart) of hoog (wit) is (zie fig. 16) •

Hier komen dus niet-lineaire statistische eigenschappen aan het

licht.

3. Uit 1 en 2 voIgt dat de gemiddelde grootte van zwarte en witte

vlakken grater is dan van de grijze vlakken o

4. De grijze visuele vlakken zijn komplexer van v6rm dan de zwarte

en witte vlakken.
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5. De kans van voorkomen van visuals vlakken ter grootte van n beeld

punten neemt bij toenemende n af met een faktor, die iets kleiner is

dan n
2
(zie fig. 17).

A beeld d
beeld c

o beeld b
beeld a I

.. 9~mid,:e~

2 3 4 5 6 7

helderheidsnivo h~

I

J
°

1
aantRl visuele vlakken

vC1n nivo h

IJ ~ ~ r

!'~

103:------''------:_-----'-_~_ __..L_ _'____ 0.0036
° 234567

.~

helderheidsnivo h

f
'3antal beeldpunten 1p(h)

5 van nivo h I

10 I ~0.3631

I r-·~ I
I

! I
. /L~ ,-~ I
r7 I :-7~~.~"'~_'-_ /-1UNIFORM

V

,) \\--/11°.0363

o beeld d
o beeld C I
o. beeld b
" beeld a

gemiddelde

Fig. 15. Helderheidsverdelingen. Fig. ]6. Aantal visuele

vlakken per nivo.

relatieve t
frekwentie

van visuele

vlakken ter

grontte n

beeld b
beeld a
beeld d
beeld c

aantal beeldpunten n

Fig. 17. Aantal visuele vlakken als funktie van de grootte.
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10. Statistische modellen

Om het rekenen met statistische eigenschappen moqelijk te maken

benaderen we het video-proces in modellen. Een model moet aan de ene

kant het video-proces zo goed mogelijk benaderen, aan de andere kant

moet zij hanteerbaar zijn. We be perk en ons tot modellen voor ~en

stistaand, twee-dimensionaal beeld.

De statistische eigenschappen kunnen we te wet en komen door metingen.

De meetresultaten geven een indikatie voor het te kiezen model. Het

geldigheidsgebied van het model kan een klasse van t.v.-beelden

bestrijken, het kan zich beperken tot een beeld, of zelfs tot een

deelvlak van het beeld. Dit hangt ervan af in hoeverre men de statis

tische eigenschappen konstant veronderstelt.

De bekendste modellen zijn stationair Gaussisch. Gaussische verdelingen

vinden alqemesn toepassing wegens hun natuurlijkheid ~n hanteerbaarheid.

We gaan nader in op de meer-dimensionale Gaussische verdeling.

De een-dimensionale Gaussische verdeling van s. is
1.

2
1 {(s.:p.) }

p( si) =V2iiva:t ElXp - 1. 21. •
2n. 2(f.

1. 1.

Indien si en si_l onafhankelijk zijn, dan is de twee-dimensionale

verdeling: 2 ( )2
1 ·(s.-J4J) s. 1'7'" 1 l

P(Si,si_l) = P(Si).P(Si_I) = 2\122" exp{- 1._/ - 1.- ..21.- •
(vm) Y<f. Q"'; 1 2U'". 2V-: 11. 1.- 1. 1.-

Veor n+I onafhankelijke variabelen s., ••• ,s. is de (n+I)-dimensionale
1. 1.-n

Gaussische verdeling: ( )2
1 s .-)J'

pes. , ••• ,s. ) = V 2 2 2 ,exp{- _.;;;.1.__1._ - •••~
1. 1.-n (t r::::::) n - 2,..2.y2n (f". (/'0. 1 •• •0". u.1. 1.- 1.-n 1.

Si Pi ~:
1.

ai-I
s. 1 }li-I a1.-

met s = · , ft= • 5• = • •·• • a • • 2s. ",ui-n 'i-n1.-n

.)2(s. -lJ. 1
1.-n r1.-n r
2~ •. 1.-n
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In het geval dat de n+l variabelen van elkaar afhankelijk zijn geldt

dezelfde formule, met dit verschil dat van de matrix 5 ook de elementen

5 is de kovariantiematrix •••

die niet op de hoofddiagonaal liggen in het algemeen
,.J 2 2
\/. ~.. 1 •••• (1":.

1 11- 11-n
2 •

a-. 1 . •1- ,1 •
••••

niet nul zijn.

,(7).

2
Oi-n, i •••••••••

2
~ .1-n,1-n

We werken de formule uit voor het twee-dimensionale geval ~ ~ (s.,s. 1);
1 1-

•

2
.~Oii-l

- 151

::: cr: 11-

We f"i :::1'1-1 ::: D.

a12] met behulp
a

22

-1 [allWe vinden 5 :::
a 21

2ar
van de regel van Cramer: all::: a22 ::: 1ST en a 12 ::: a 21 :::

p{s.,s. 1)::: 1 X exp{-tQ} , ~et

11- 2T1ISf2['2 ?-][]1 1"'.; -,.,. 1 3 •

Q ::: {si,si_l).1 5 /- _ ~ 11- 1 :::

cr.. 1 i s. 111- 1 1-

I 1-1 _2 2 2 2 )T= 5 (er.s. - 0",. IS. l' - a:. l s -. + O':s. l)(si's. 1 :::1 1 11- 1- 11- 1 1 1- 1-

waarbiJ' s. en s. 1 van elkaar afhankeliJ'k ziJ'n.
',' 1 1-

We veronderstellen stationariteit: Ll. ::: Lt. 1 en ~/--1 / 1- 1
Verder is ~,. 1 ::: ~ 1 i • Voor het gemak stellen

[1~ ~"1]'Dan is 5::: 1 11- •
2 2

(T;. 1 ~11- 1

fst -l{t'P'i2S2i _ 2 _2 2 )= \/ 2«r.. l s . s . 1 + a:s. 1 '.11- 1 1- 1 1-

Met rSl 4 4 =11"1{l - r2
(1» i5= Q"; - <1"'.. 11 11-

2 2
1 . s. si5i_l 5

i
_

1Q = (.2:. _ 2P{ 1 ) +-- ) :::

l-~{l ) <r~ <t~ o-~1 1 1

= 1 {(

I-f~l) ,

2
2 s. 1

( 1- 0' (I» 2=-- 1, ~
1

•

~ .

~ p{s·ls. 1)1 1- }.
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p(s·ls. 1) is dus
J. J.-

t= f(l) si_l en

Indian p(l) = 0

Indian p(l) = 1

Indien f(l) =-1

een Gaussische verdeling met gemiddelde waarde

spreiding (i= (1-~(l))tOi •

dRn qaat p(si1si_l) over in P(si).

dan gaat p(s.ls. 1) over in de deltafunktie ~(s.-s. 1).J. J.- J. J.-
dan gaat p(s.ls. 1) over in 6(s.+s. 1).J. J.- J. J.-

Het stationair Gaussisch Markov-model wordt veel gebruikt.

In het Markov-model is een reeks van opeenvolgende beeldpunten een

Markov-reeks (in ruime zin): s. , s. 1' ••• ' s. is een Markov-reeks
J.-n J.-n+ J.

als voor iedere i geldt dat p(s.ls. l' ••• 's. ) = p(s·ls. 1) ,(18).
J. J.- J.-n J. J.-

In strikte zin is dit een eerste-orde-Markov-reeks. Een tweede-orde-

Markov-reeks is dan een reeks s. , ••• ,s. waarvoor voor iedere i geldt
J.-n J.

dat p(s·ls. l' ••• 's. ) = p(s.\s. l's. 2) • Etc.
J. J.- J.-n J. J.- J.-

Wij hanteren de ruime definitie. Overigens kan worden bewezen dat Markov-

reeksen met een Gaussische verdeling altijd van de eerste orda zijn,(18).

Oergelijke definities bestaan ook voor het analoge video-signaal. In het

analoge geval spreekt men niet van Markov-reeks, maar van Markov-proces,

(18).

Het stationair Gaussisch Markov-model is volledig beschreven door

p(s.,s. 1). De korrelatiefunktie p(k) is als voIgt af te leiden.
J. J.-

Als s. 1 bekend is dan voIgt uit p(s.l s. 1) dat E{s.ls. 11 = D(l) s. 1 ;
J.- J. J.- J. J.- J I J.-

evenzo ge~dt dat Efsi_ll si_2t = ~(l) si_2 • Als si_2 bekend is dan is

dus E{silsi_21 =~2(1) si_2 = p(2) si_2 (zie fig. l~). In het algemeen

is Eisil si_k~ = r(l) si_k = r(k) si_k ~ r(k) = ,Il«l) •

lregressiekromme

voor si_l en si_2

a ..~ ~

regressiekromme

voor '\

Fig. 18. De beste schattingen van s. 1 'en s. als s. 2 bekend is.
J.- J. J.-
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In e-macht-vorm: p(k) = eXP{ln ~/(l)\ = expfJkllnr(l)~ •

Oit is in overeenstemminq met de metingp.n (zie hoofdstuk 9).

In het Markov-model zijn niet alleen de opeenvoloende beeldpunten in

horizontale richting Markov-reeksen, maar in alle richtingen. Het

twee-dimensionale beeld is een veld van Markov-reeksen, een Markov

veld. De korrelatiefunktie is twee-dimensionaal.

Als de afstand tussen twee beeldpunten R is, dan is hun korrelatie

enexp(-a (xl)

exp(-a/yl) •

richting kunnen per

r(x,a) =

p(a,y) =

vertikaleDe korrelatie in horizontale en in

peR) = exp(-cR).; c is een positieve konstante c.;g - In r(l) •

Stell en we in ons model de korrelatie in alle richtingen gelijk,

dan geldt peR) = exp(-cR) voor twee dimensies. Orukken we de afstand

R uit in een horizontale komponent x en een vertikale komponent y
,r 2 2'

dan is p(x,y) = exp(-cV x + y ) ~

beeld sterk verschillen. De twee-dimensionale korrelatiefunktie vormt

een betere benadering als we uitgaan van f(x,O) = exp(-alxl) en

p( 0, y) = exp (-b Iyl ) •

De kontoeren van gelijke korrelatie z1Jn dan geen cirkels, maar zijn b.v.

ellipsvormig. Een veel gehanteerde benadering is f(x,y) = exp(-alx'-bl~ ) ,

(26). De kontoeren van konstante korrelatie zijn parallellogrammen.

Deze formule is daarom zo aantrekkelijk omdat hierin de variabelen x

en y te scheid en zijn in twee afzonderlijke faktoren.

Evenzo kan dedimensie tijd aan het model worden toegevoegd. De

korrelatiefunktie is dan afhankelijk van drie variabelen. Zij kan b.v.

beschreven worden met r(x,y,t) = exp(-alx/-blyr -qltl ) •

We beperken ons tot twee dimensies.

Het stationair Gaussisch Markov-model geeft een onvolledig en gebrekkig

beeld van de statistische eigenschappen van t.v.-beelden:

1. Het model houdt geen rekening met niet-lineariteiten, die toch

duidelijk in t.v.-beelden aanwezig zijn (zie hoofdstuk 9).

2. stationariteit is een fixtie,die voor geen enkel t.v.-beeld bestaat.

Maar dit zij vergeven, omdat we zonder stationariteitsaannamen niet

in staat zouden zijn een model te formuleren. Al te grote verschil

len kunnen event"eel worden opgevangen door de invoering van enkele

variabele parameters. Voor de korrelatiefunktie zijn a en b twee

van dergelijke parameters •

.. .
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3. De kansverdelingen zijn in werkelijkheid niet Gaussisch.

De helderheidsverdeling P(si) is tamelijk grillig en verschilt

sterk van beeld tot beeld. Over een groat Rantal beeiden gerekend

is de qemiddelde o(s.) vrijwel uniform (zie hoofdstuk 9). Per- . J.

beeld kan p(s.) sterk afwijken van de uniforme verdeling. Het
J.

maakt dus weinig verschir'uit of we de helderheidsverdeling per

beeld (of per deelvlak) benaderen door een Gaussische dan weI door

een uniforme verdeling.

De konditionele verdeling p(s.\s. 1) heeft voor kleine verschillen
J. J.-

tussen s. en s. 1 de vorm van een Laplace-verdeling (zie hoofdstuk 9).
J. J.-

De Gaussische verdeling is niettemin een redelijke benadering, in

het bijzonder bij aanwezigheid van veel ruis.

4. In werkelijkheid is de korrelatie niet te vangen in een Markov-reeks.

E{silsi_l} =r(l) si_l is in werkelijkheid samengesteld uit twee

verschillende situaties, n.l:

a. de situatie, waarin s. en s. 1 deel uitmaken van hetzelfde visuele
J. J.-

vlak van vrijwel konstante helderheid; de korrelatie is vrijwel 1,

b. de situatie, waarin s. en s. 1 juist op de rand en liggen van twee
J. J.-

verschillende visuels vlakken; de korrelatie is klein.

De grote voordelen van het stationair Gaussisch Markov-model zijn de

hanteerbaarheid en de overeenstemming van de korrslatiefunktie met

gemeten waarden. We moeten hierbij weI bedenken dat de metingen van de

korrelatiefunkties ook gedaan zijn onder aanname van lineariteit en

stationariteit.

In het model gaat het onderscheid tussen vele verschillende situaties

in een beeld verloren. Het model is een redelijke benadering voor het

gemiddelde van deze verschillende situaties.

De Gaussische verdeling biedt nog een voordeel. We weten dat de entropie

van Ben signaal, onder de restriktie dat de signaal-amplitude binnen

eindige grenzen blijft, maximaal is als de kansverdeling van die

amplitude uniform is tussen die eindige grenzen. Deze restriktie geldt.

voor het t.v.-signaal. In het stationair Gaussisch Markov-model is geen

restriktie gesteld aan de amplitude, maar aan het vermogen (vergelijk

hoofdstuk Be). Onder de restriktie dat het signaal een eindig vermogen

0-2 heeft is de entropie maximaal als de kpnsverdeling van de amplitude

Gaussisch is met gemiddelde waarde 0 en spreiding~. Het bewijs hier-
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van is niet eenvoudig, (7). lIla kunnen direkt aanvaarden dat de Gaus

sische verdeling deze eigenschap bezit, als we bedenken dat witte

ruis Gaussisch verdeeld is. In verband met bandbreedte-reduktie is

b.v. p(s.ls. 1) met een gegeven spreiding in het meest ongunstige
~ ~-

geval Gaussisch. De Gaussische verdeling biedt een ondergrens voor

de aanwezige redundantie.

Het behandelde model betreft de kansverdelingen van s., s. l' etc.
~ 1-

De statistische eigenschappen kunnan ook op een andere wijze tot een

model worden verwerkt, b.v. in de vorm van een kansverdeling van ds

lengte van de runs van beeldpunten van gelijke helderheid. Franks heeft

voor dit laatste een aantal modellen opgesteld,(27). We behandelen in

het kort het simpelste model van Franks.

Het video-signaal is te zien als een opeenvolging van runs van kon

stante he1derheid. De tijdstippen, waarop een nieuwe run begint,

duiden we aan met t , t 1,etc.(zie fig. 19).
n n+

t
n

t
n+1 ... t

Fig. 19. Het video-signaa1 a1s een opeenvo1ging van runs van

konstante he1derheid.

Franks' mode11en zijn geformu1eerd in p(k,~); p(k,T) is de kans dat er

k tijdstipperr van de reeks ••• ,t , t 1'~" 1iggen tussen de tijdstippen
n n+

t en t+~. De tijdstippen-reeks ••• ,t , t 1' •• ' wordt gegenereerd door
n n+

een stat~onair Poisson-proces met sne1heidsparameter ~

p(k,-c)
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1

,..2 (0 ,r)

1'00 2
~ Q"-(k,l:) p(k;t:) ,

k=o
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waarin o?(k,~) de kovariantie is van de helderheden van twes punt en met

een tijdsverschil~ en een verschil van k runs. Voor het simpelste

model zijn de helderheden van opeenvolgende runs onafhankelijk van

elkaar. Dan is 02 (k, l:) = 0 voor aHe kiD =:>

ook dit model heeft een exponentiele autokorrelatiefunktie. De kans

verdeling van de runlengte, p(o,~), is eveneens exponentieel.

Metingen (zie hoofdstuk 9) leren ons dat voor een beeld van gemiddeld

detail, waarvan de hoge frekwenties onderdrukt zijn, de run-Iengte

verdeling inderdaad exponentieel is.

overigens is ook in dit model geen rekening gehouden met niet-lineari~

teiten. Volgens de metingen van visuele vlakken (zie hoofdstuk 9) zou

de gemiddelde run-Iengte voor de zwarte en witte vlakken ,aanzienlijk

langer moeten zijn dan voor de grijze vlakken. Het inkalkuleren van niet

lineariteiten zou Bchter ook hier het model aanzienlijk ingewikkelder

maken.

In het algemeen is de hanteerbaarheid de belangrijkste faktor in de

keuze van het model.

Statistische modellen scheppen de mogelijkheid tot het berekenen

van rate-distortion-funkties. Deze funkties geven het theoretische

minimum van de bitsnelheid bij een bepaalde toegestane fout (meestal

de mean square error) voor het model. De bitsnelheid wordt ook weI

uitgezet tegen de signaal-ruis-verhouding.

De procedures van de broncodering, m.n. sampling, kwantisering en elimi

natie van statistische redundantie, hang en af van de keuze van het

model.

Het sukses van een model hangt mede af van het geldigheidsgebied.

De statistische eigenschappen verschillen van lijn tot lijn, van

beeld tot beeld, en van klasse tot klasse van beelden.

Dit legt beperkingen op aan het geldigheidsgebied van het model.
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Deze bep8rkingen kunnen op drie maniRren worden tegengegaan:

a. het model adaptief maken door invoering van variabele parameters;

een adaptiev8 broncodering vraagt tenminste extra geheugenruimte

en apparatuur;

b. het model en de broncodering afstemmen op de meest ongunstige gevallen;

dit ga3t ten koste van de bandbreedte;

c. het model en de broncodering afstemmen op de gemiddelde gevallen;

dit gaat ten koste van de kwaliteit van de overgezonden beelden in

de ongunstige gevallen.

Het is dus van belang in het model en in de broncodering de meer

stationaire statistische eigenschappen te betrekken.

11. Banrlbreedte-reduktie-methoden.

Hier voIgt een korte beschrijving van een aantal bandbreedte-reduktie

methoden. Voor details wordt naar de betreffende literatuur verwezen.

Op een van de method en zal het onderzoek zich nader toespitsen.

Deze opsomming is geen volledig overzicht. Zij is bedoeld am een indruk

te geven van de diverse mogelijkheden tot bandbreedte-reduktie.

We onderscheiden de method en naar het een-, twee- of drie-dimensionaal

zijn. De een-dimensionale method en betreffen uitsluitend redundanties

tussen ooeenvolgende beeldpunten.op een lijn. De twee-dimensionale

method en maken tevens gebruik van de I:'sdundanties tU3sen beeldpunten

van opeenvolgende lijnen. In de drie-dimensionale method en spelen

bovendien de redundanties tussen beeldpunten van opeenvolgende beelden

een role

A. Een-dimensionaal •

. / ..

Variable velocity scanninq (VVS).---------------
De eliminatie van statistische redundantie gebeurt ditekt met de sampling

van het analoge video-signaal. De sample-afstand is variabel en

hangt af van de hoogste momentane frekwentie. De maximale frekwentie van

5 MHz wordt in een video-signaal slechts af en toe bereikt. Va or het grootste

deel van de tijd varieert het video-signaal met een aanzienlijk lagers

frekwentie.
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Volgens de Nyquistvoorwaarde mag voor die delen van het signaal de
7sampling-snelheid ook lager zijn dan 10 samples per sekonde.

De sampling-snelheid wordt evenredig gekozen met de momentane af

geleide van het signaal. Tn het stand8ard PCM-systeem is de samoling

snelheid konstant en gelijk aan 10 7 samples per sekonde. Met VVS is

de gemiddelde samoling-snelheid dus langer dan met standaard FCM.

Door een elastische codering is bandbreedte-reduktie mogp.lijk~ De

elastische binaire codering zet een bitreeks met een varierende

bitsnelheid om in bits met een konstante bitsnelheid (zie fig. 20).

De informatie over de positie van de samples blijft behouden in extra

toegevoegde bits. Het aantal bits per sample is dus groter dan bij

standaard PCM.

l.dsbits
e-bits

informatie over ".-

de afgeleide 1
anal

variable elastische helderhe."OQ velocity .. wantisering binaire
video- positi

sampling codering +

signaal

Iinformatie over sample-posities T

Fig. 20. Blokschema van de broncodering van een variable

velocity-scanning-systeem.

Bij een bandbreedte-reduktie-faktor 1,7 zijn positie~fouten reeds

duidelijk zichtbaar, (2B),(29).

VVS is niet geschikt voor real-time-video-transmissie als de

kwaliteitseisen hoog zijn.

B!g8-de!!!~!~~ (F:O).

Een sample wordt aIleen overgezonden als het verschil in amplitude met

hat voorgaande sample een bepaalde drempel overschrijdt. De eliminatie

van statistische redundantie zit in de selektie van deze edges. Bovendien

is op eenvoudige wijze eliminatie van perceptuele redundantie mogelijk

door groffe kwa~tisering bij grote verschillen. Een elastische codering

zorgt voor een konstante bitsnelheid (zie fig. 21).
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dsbits
-bits

informi1ti e over. -

het voOrgiande sample

analooo _ selektie elastische helderhei'
H ~ V'l.n ~ binaire

video-
s8mplino wantiserinq + posi tie

signaal
edges codering

Ipositie-infoTmatie

Fig. 21. Blokschema van de broncodering van een edge-detection-systeem.

Aan de ontvangzijde wordt de helderheid van niet-gekl~antiseerde sa~ples

gerekonstrueerd door lineaire interpol'l.tie tussen de overgezonden

samples.

De bandbreedte-reduktie-faktor is maximaal 3,(14),(30), Positie-fouten

zijn dan zichtbaar. De beeldkwaliteit is beter dan met VV5.

~~!::~ntt!~no (RLC).

Deze prediktie-methode heeft veel gemeen met ED. Het verschil zit hierin,

dat de selektie van over te zenden samples niet gebaseerd is op infor

matie over het voorgaande sample, maar op informatie over het laatst

geselekteerde sample (zie fig. 22). Door uitbreiding en verfijning van

de selektie-regels kan 8veneens perceptuele redundantie worden geeli

mineerd (b.v. door een beeldpunt, dat als enige in een reeks van

beeldpunten van konstante helderheid een weinig afwijkt, niet apart

over te £Emden).

helderhe"dsbits
+ positie-bits

elastische
binaire
codering

informatie over het
laatst gesel .kteerde sample

wantiseringsampling
analooo
video
signaal

Fig. 22. Bloks~hema van een broncodering met run-length-coding.



Het verschil tussen ED en RLC komt ook tot uiting aan de ontvangzijde.

De rekonstruktie van het video-signaal gebeurt niet door interpolatie,

maar door prediktie: de helderheden van de niet overgezonden samples

worden gelijk verondersteld aan de helderheid van het laatst overge

zonden sample.

Om positie-fouten tegen te gaan is het wenselijk de positie-blts en de

helderheidsbits gescheiden te coderen,(31),(32).

De bandbreedte-reduktie-faktor ligt tussen 2,3 en 4,7 t.o.v. 5-bits

PCM. De beeldkwaliteit is dan redelijk.

Overigens maken zowel VVS als ED als RLC het video-signaal gevoeliger

voor kanaalruis.

~!!!ere~ti~~~~~~~~~~~(DPCM).

DPCM is eveneens een vorm van prediktie. De prediktie is meestal geba-

seerd op het voorgaande sample. Zij kan b.v. ook gabaseerd zijn zowel

op het voorgaande sample als op hat aangrenzende sample van de voor

gaande lijn; de DPCM is dan twee-dimensionaal.

In het eenvoudigste geval is de prediktie van s. de schatting 5.=S. 1 •
1 1 1-

A11een de fout in de prediktie wordt gekwantiseerd (zie fig. 23) •

..::;;,:.""'-'-'==~ sampling

S.
1

lineaire1..-_-1
prediktie

Fig. 23. Blokschema van de broncodering van een DPCM-systeem.

De bandbreedte-reduktie kan op twae manieren:

1. De kwantisering wordt afgestemd op de statistische eigenschappen

van het aangeboden signaal (zie fig. 12 en 13 van hoofdstuk 9).

D.w.z. fijne kwantisering voor veel voorkomende waarden en groffe

kwantisering voc~ weinig voorkomende waarden. Er kan dan met een

47.
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klein aantal nivo's worden volstaan. Wanneer er slechts twee kwanti

seringsnivo's zijn, dan heet de methode delta-modulatie (~M).

2. De codering wordt afgestemd,bij gebruik van een uniforme quantizer.

D.w.z. korte codewoorden voor veel voorkomende kombinaties, lange

codewoorden voor weinig voorkomende kombinaties.

Het nadeel van de eerste manier is de introduktie van een kleine kans

op een grot~, zichtbare fout. Het nadeel van de tweede manier is de

noodzaak van extra codeerapparatuur en geheugenruimte.

Beide manieren leveren een besparing op van ongeveer 2 bits per beeld

punt,(12),(23),(33). De beeldkwaliteit is hoog.

Nog sterker dan voor de eerder genoemde method en geldt voor DPCM de

gevoeligheid voor kanaalruis. De ruis heeft een kumulerend effekt.

Zero-order interpolator (lOI) en first-order interpolator (FOr).----------------------- ------------------------
De ZOI verdeelt het signaal in horizontale runs. De helderheid en de

positie van de run worden overgezonden. Het verschil met RLC is, dat

de run niet wordt gekozen aan de hand van de waarde van het eerste,

gekwantiseerde sample van die run, maar aan de hand van de waarden

van het eerste sample en aIle volgende samples van de run.

Na ieder sample wordt opnieuw bekeken of er nog een horizontale

rechte door aIle samples van de run mogelijk is, binnen de toegestane

toleranties. Is dit mogelijk, dan behoort ook dit laatste sample tot

de run. Is dit niet ~eer mogelijk, dan begint met het laatste sample

een nieuwe run. De helderheid van de vorige run wordt dan b.v. bepaald

door het gemiddelde van de grootste en de kleinste waarde van de

samples van die run,(34),(35).

informatie over aIle
samples van h t laatste lijnstuk

analoo
~~~~~sampling
video-
signaal

kwantiserin
elastische helderhei sbits
binaire

+ positie-bits
codering

ositie-info matie

fig. 24. Blokschema van de broncodering van een interpolatie-

systeem.
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De FOT verdeelt hAt signaal evenpsns in r8chte lijnstukken. Het ver

schil met ZOI is dat de helling van de Ijinstukke~ niet horizontaal

hoeft te zijn, maar iedere waarde kan aannemen. Er zijn verschillende

manieren waarop we de lijnstukken kunnen kiezen,(34),(35),(36).

Het blokschema voor interpol~tie-methoden is getekend in fig. 24.

! mp~~~-2:~L~S~~ (I GS) •

We gaan uit van 8-bits-PCM. De bandbreedte zou eenvoudig beperkt

kunnen worden door ruwer te kwantiseren. De weergave van de helder

heidsvariaties is dan onnauwkeuriger. Het meest opvallende hiervan is

het z.g. kontoer-effekt: op plaatsen ~Iaar de helderheid oorspronkelijk

geleidelijk verliep treden zichtbare sprong en op, die valse kontoeren

vormen. IGS is een methode om bij ruwe kwantisering deze kontoeren te

elimineren. AIleen de 4 meest signifikante bits (coarse bits) van ieder

sample worden overgezonden. De 4 minst siqnifikante bits (fine bits)

worden doorlopend over het hele beeld gesommeerd. De sommatie is

modulo 16. Zodra de som van 15 naar 0 springt wordt 1 opgeteld bij de

coarse-waarde van het eerstvolgende sample,(zie fig. 25).

I-l-l......w"w""'-l.l"""'·..... sbi ts

fine
1----i3ll kwantis er i ntr---7I'(

analoo
~~~~~sampling
video-
signaal

Fig. 25. Blokschema van de broncodering van een improved-gray

scale-systeem(de vertraginqstijd is zodanig dat de

.fine-waarde van ieder sample wordt opgeteld bij de totale

waarde van het eerstvolgende sample).

Hiermee wordt toch een nauwkeurigheid bereikt van bijna 8 bits voor

het gem{ddelde over een aantal opeenvolgende samples. In de omqevingen,

waar zich anders valse kontoeren zouden hebben afgetekend, qeeft IGS

een puntstruktuur. Hoewel de helderheidssprongen in deze puntstruktuur



50.

even groot zijn als van de valse kontoeren, is het oog hiervoor veel

ongevoeliger, omdat zij deel uitmaken van een hoogfrekwente helder

heidsvariatie. IGS elimineert dus uitsluitend perceptuele redundantie.

De beeldkwaliteit is redelijk, bij een bandbreedte-reduktie-faktor 2, (3).

E~~~=.!:!~ (C F ) •

Uitgaande van het 8-bits-PCr~signaal wordt van ieder beeldpunt, waarvan

de totale waarde tenminste 16 verschilt met de waarde van het vorige

beeldpunt, aIleen de coarse-waarde in 4 bits overgezonden. Dit heeft

weinig invloed op de subjektieve beeldkwaliteit, omdat het oog onge

voelig is voor de grootte van grote kontrasten. Voor de overige beeld

punten blijft de nauwkeurigheid van 8 bits gehandhaafd. Door voor deze

beeldpunten de coarse-waarde van het laatste ruw gekwantiseerde sample

als referentie te gebruiken volstaat het overzenden van de fine-waarde

in 4 bits, zolang de verschillen met het referentie-sample klein blij

ven. Voor groters verschillen (overload) zijn extra bits nodig om een

nieulJle referentie-\Jlaarde te definieren. Bij handhaving van de faktor 2

bandbreedte-reduktie gaat dit t.k.v. de nauwkeurigheid. Ook voor het

aangeven van de overgang naar de coarse- of de fine-toestand zijn extra

bits nodig. In figuur 26 is een blokschema getekend.

idsbits
ndsbits

t·1.nforma 1.e OVRr .
het VOOI gaande s!mPle

analooQ _
sampling ... kwantiserin coarse-fine helderh,e

video-
...

codering toesta+
signaal

Fig~ 26. Blokschema van de broncodering van een coarse-fine

systeem.

CF elimineert uitsluitend perceptuele redundantie.

De beeldkwaliteit is hoog, bij een bandbreedte-reduktie-faktor 2, (3).
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!!~~~~!!~~~_~~~E~~:!~~(TBCF).

We gaan uit van het CF-gecodeerde signaal. Hiervan behoort 80 tot 90%

van de samples tot de kategorie fine. Van dezp kategorie elimineert

rBCF statistische redundantie door RLC (=run-length-coding),(zie fig. 27).

informati8 overlhet loor-gainde sample

analoog selektie elast. h81derhe.,.i..... sampl. -4 kwant. ~~ CF-cod. ~l,) 1
8
~ binaire

video-
van
runsamplE cod. + t08stan

signaal + positie

Ipositie-inftrmatie

Fig. 27. Blokschema van de broncodering van een time-buffered

coarse-fine-systeem.

Daze methode is toegepast op een 6-bits-PC~~signaal. Voor een

varieteit van beelden ligt de bandbreedte-reduktie-faktor tussen 4,5

en 6,3. De beeldkwaliteit is hoog, (15).
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8. Twee-dimensionRal

~~E.-codi~ (CC).

De perceptie van een stilstaand beeld richt zich op de kontoeren. Als

we deze kontoeren kunnen isoleren, dan hebben we daarmee de belang

rijkste informatie geselekteerd. Graham,(37), doat dit door gebruik te

maken van het Mach-verschijnsel. Het Mach-verschijnsel is de aksen

tuering van kontoeren door het oog. Deze aksentuering komt bij benade

ring overeen met een extra toevoeging van kontrast, evenredig met de

tweede afgeleide (zie fig. 28).

x-

a. de helderheid h als funktie van de

plaats x.

x~

b. de eerste afgeleide van de helderheid

ih(x) t naar de pla'3ts.

dx2

x-

-
c. de tweede afgeleide van de helderheid

naar de plaats.
hex) - k

x-

d. de aksentuering van een kontoer-overgang.

Fig. 28. Het Mach-verschijnsel.

•

Graham bepaalt de gradient Vh(x,y) of

het beeld h(x,y): Vh(x,y) = (~:(X'Y_~_

_ -.o2h (x, y )
Ah(x,y) +- (h2

de Laplace IJ.h(x,y)

ah(x,y» of
, c>y

()2 h(x,y)

~/

= (V,Vh(x,y» van
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Het voornaamste verschil tussen de twee bewerkingen:

de gradient-opera tie eist tweemaal zoveel geheugenruimte als de Laplace

oORratie omdat de gradient een vektor is en de Laplace een skalar; daar

staat tegenover dat de Laplace-operatie mear hinder van ruis met zich

meebrengt.

Na een van deze bewerkingen 1s01eert Graham de kontoeren d.m.v. een

drempelprocedure. Het resterende deel van het beeld, bevat vnl. de lage

frekwenties en enige hoge frekwenties van kleine amplituden. Deze hoge

frekwenties worden voor de perceptie van het beeld niet van belang ge

acht. De lagB frekwenties 'L1ordBn rechtstreeks uit het oorspronkelijke

beeld gedestilleerd d.m.v. een twee-dimensionale ruimtelijke filter

procedure (per komputer of langs optische weg).

Het kontoergedeelte eist het overgrote deel (b.v. 90%) van het totaal

aantal benodigde bits Ope Hiervoor is een efficiente codering mogelijk

door gebruik te maken van de kontinuiteit van kontoeren. Het laag

frekwentegedeelte wordt gesampled met een zeer lage sampling~snelheid.

Voor de overzending hiervan volstaat een zeer gering aantal bits (b.v.

3000) •

In fig. 29 is een blokschema van de CC getekend.

laagdoorlaatfiltering van helder-
-+ ruimtefrekwenties heids-

bits

:=In!"llnnn
sample ~ kwant. -- gradient-

video- of
signaal gradient elast.

Laolace-

~
dremoel- hits + ..

of I-- - binaire
Li'lolac8

procedure codp::-ino oositie-
,1 bits

laositie-inf rmatie

Fig. 29. Blokschema van de broncodering van een contour

coding-systeem.

Aan de ontvangzi jde volgt het kontoergedeel te na integratie van het

gradient- of Laplace-veld. Het laagfrekwente gedeelte wordt gerekon

strue~rd door interpolatie tussen de ove~gezonden samples.
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Lineaire trans forma ties

;
N-l M-l

F(u,v) = ~=""D~ f(x,y) f(u,v,x,y)

Het is door middel van transformatie mogelijk de beeldenergie, die in

het oorspronkelijke beeld over aIle samples verspreid is, te konsen

treren in een aantal samples van de beeldgetransformeerde.

De algemene qedaante van een lineaire transformatie van een digitaal

beeld f(x,y) met N beeldpuntenin de x-richting en M beeldpunten in de

y-richting is:

~ (u,v,x,y) is een set van NM basispatronen in het x,y-vlak voor

u = O,l, ••• ,N-l en v = O,l, ••• ,M-l. Als deze set orthoqonaal is dan

bestaat de inverse transformatie:

N-l M-l
konstante x f(x,y) =55 r(u,\/) f(u,v,x,y) •

Het beeld f(x,y) wordt weer opgebouwd uit de afzonderlijke basispatronen

t(u,v,x,y), waarvan de bijdraqe voor iedere u en v wordt bepaald door

F(u,v).

De energie-konsentratie treedt op ~ls een aantal basispatronen zodanig

worqengekozen dat hun korrelatie met het beeld groat is. De samples

van de beeldgetransformeerde, die deze basispatronen vertegenwoordigen,

hebben dan qrote 1~8arden. Zij bevatten het grootste deel van de beeld

energie. De samples met de resterende beeldenergie kunnen worden ver

waarloosd bij de kwantisering en codering.

De energie-konsentratie is optimaal na de z.g. Karhunen-Loeve-transfor

matie. Twee andere transformaties, die suboptimaal zijn, maar die

praktisch even goede resultaten geven, zijn de Fourier-transformatie

en de Hadamard-transformatie.

~et een geschikte kwantisering en codering is het mogelijk met ongeveer

1 bit per beeldpunt een goede beeldkwaliteit te verkrijgen,(46).

De energie-konsentrerende eiqenschap is tegelijkertijd een energie- c, ~

distribuerende eigenschap. Oit heeft tot qevolg dat de kanaalruis aan

de ontvangzijde door de inverse transformatie wordt uitgesmeerd over

het beeld. Dit vermindert de zichtbaarheid ervan. In tegenstelling tot

de meeste andere bandbreedte-reduktie-methoden verminderen de

transformaties dus de ruisgevoeliqheid van het video-signaal.

Deel 2 van dit verslag is gewijd aan de drie genoemde lineaire transfor

maties.

l
)



EliminatiB VAn redundantie in de tijd is een hoofdstuk Apart. De

statistischB en oerceptuele eiqenschaopen, die hieraan ten qrondslag

ligqen, zijn geheel andere dan die voor stilstaande beelden. Het onder

zoek or dit terrein is tnt nu tOR zeer beperkt gebleven. Oit is beorij

pelijk als we bedenken dat eliminatie van statistische redundantie

geheugens eist die tenminste de beeldpunten van een raster van een

t.v.-beeld kunnen bevatten. De perceotuele redundantie speelt een veel

grotere rol dan in het twee-dimensionale geval. Zij biedt hier ook

meer mogelijkheden. De mse als maat voor de beeldkwaliteit is veor

stilstaandebeelden al geen adekwaat kriterium, hier verliest zij vrij

weI aIle waarde. De beoordeling is des te lastiger omdat de beelden

bewegend zijn.

Een eenvoudige bandbreedte-redlJktie-methode is raster-repetitie:

aIleen de informatie van b.v. het oneven raster wordt overgezonden,

waaruit de ontvanger het even raster konstrueert door eenvoudig dit

signaal te herhalen. Oiskontinu!teiten in kontoeren,die een kleine

helling hehben t.o.v. de x-richting, zijn duidelijk zichtbaar, (4).

Interpolatie van de kontoerpunten van een raster naar de tussenliggende

lijnen van het volgende raster geeft betere resultaten, (4).

Een andere methode, An81009 aan DPCM, benut de kerrelatie in de tijd

door aIleen de veranderingen in de helderheid over te zenden,(13),(38).

Oeze prediktie-methoden werken beter naarmate de opeenvolgende beelden

minder verschillen. Als de beweginq in de beelden toeneemt vermindert

de statistische redundantie. De perceptuele redundantie daarentegen

neemt toe, omdat de waarneming van beweging gaat ten koste van de

opname van informatie over posities en kontrasten door het oog.

Zo heeft het Dog ongeveer 0,5 sekonde nodig om na scene-verandering

aan te passen aan de nieuwe toestand. Gedurende deze tijd volstaat het

overzenden van de lage frekwenties beneden een bepaalde grensfrekwentie.

Aan de zendzijde wordt deze grensfrekwentie geleidelijk verschoven,

totdat na 0,5 sekonde weer aIle frekwenties doorgelaten worden,(39).
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DEEL II. ~~ndbr8edt8-reduktie na lineaire transformatie

1. Eliminatie van korrelatie door transformatie

We beperken ons tot stilstaande, digitale beelden.

We zoeken transformaties, die de eliminatie van statistische

redundantie vereenvoudigen. Er bestaan lineaire transformaties, die

een set van n beeldpllnten sl, ••• ,sn omzetten in sen set van n variabelen

tl, ••• ,tn met minder korrelatie.
TIn ds n-dimensionale ruimte is s = (sl, ••• ,sn) een vektor, afgebe81d

op het orthogonale stelsel van de n basisvektoren (l,O,O, ••• ,O)T,
T T T

(0,1,0, ••• ,0) , ••• , (0, ••• ,0,0,1) • Transformatie van (sl, ••• ,sn) naar

(tl, ••• ,tn)T wil zeggen: afbeeldin~ van de n beeIdpunten op een Ander

stelsel van n basisvektoren. Zoals s = (sl, ••• ,sn)T een vektor is,

qeschreven als lineaire kombinatie van de n oude basisvektoren, zo is

t = (tl, ••• ,t )Teen vektor, geschreven als lineaire kombinatie van de
- n
~ nieuwe basisvektoren.

Met de transformatie mag geen informatie verloren gaan. Uit l moet ~

weer rekonstrueerbaar zijn. De inverse van de lineaire transformatie

moet bestaan. De transformatie is dan ~~n~~nduidig. Oit is dan en

~lleen dan het geval als ook hat nieuwe stelsel van n basisvektoren

orthogom'lal is.

He lineaire ~eneenduidige transformatie is niets anders dan het over

qaan op een Ander orthogonaal stelsel van n basisvektoren, waarin de

beeldpunten worden uitgedrukt. Het is duidelijk dat hiermee de

informatie onaangetast blijft,(7),(40). Als de set t
l

, ••• ,tn minder

korrelatie heeft dan de set sl, ••• ,sn' dan moet de eerste-6rde-entropie

Door de transformatie zijn verkleind. Er is korrelatie getransformeerd

naar eerste-orde-redundantie.Deze eerste-orde-redundantie kan worden

geelimineerd door effektieve kwantisering en codering per sample. Het

aantal voor kwantisering en codering per sample benodigde bits is

minimaal als de eerste-orde-redundantie maximaal is, dus als tl, ••• ,tn
volledig ongekorreleerd zijn.

Deze korrelatie-transformatie kunnsn we wiskundig bepalen.

De transformatie van ~ naar l is de vermenigvuldiging van ~ met ssn

nxn-matrix A,zodanig dat t = A~. De nieuwe basisvektoren zijn
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T T T
A(l,O,O, ••• ,O) , A(O,l,O, ••• ,O) , ••• , A(O, ••• ,O,O,l) • De kolomvektoren

van A zijn dus juist deze nieuwe basisvektoren. De kolomvektoren zijn

orthogonaal, A is niet singulier. De inverse matrix A-I bestaat: s = A-ll.

We gaan nu A berekenen.

Metft's = EL~.l en~-t = E/l( drukken we J.:t uit in/-;:

ft-t = ElA~i = A.E{2.-\ =~.
De kovariantiematrix T van t drukken we uit in de kovariantiem~trix 5

van s:

T = El(l':""#-t)<'~ _~-t)T~ = El(A~ - ~s)(A.§. - ~rl ~ T

= E{A(2.- ~A)(2.- _~)TATi = A.El(2.- -i-s)(2.- -~) J.A = ASA •

De set tl, ••• ,tn is, ruw gezegd, minder gekorreleerd naarmate de moduli

van de elementen van T buiten de hoofddiagonaal kleiner zijn t.o.v. de

waarden van de elementen op de hoofddiagonaal. In het optimale geval,

als tl, ••• ,t
n

volledig ongekorreleerd zijn, zijn aIle waarden van de

elementen buiten de hoofddiagonaal nul; T is een diagonaalmatrix (zie

hoofdstuk 10 van deel 1). Voor een diagonaalmatrix zijn de getallen op

de diagonaal de eigenwaarden Al, ••• ,X
n

van de matrix. De eigenwaarden

zijn onafhankelijk van de keuze van de basis, dus zijn Al' ••• '~n tevens

de eigenwaarden van 5, (42). De varianties van 1 zijn de eiqenwaarden van S.
Als we 5 kennen, en daarmee Al, •.• ,A

n
, dan is A te berekenen door

oplossing van de vergelijking:

ASA'T =

De transformatie kunnen we fysisch interpreteren. De n oorspronkelijke
T T T

basisvektoren zijn (1,0,0, ••• ,0) , (0,1,0, ••• ,0) , ••• , (0,0, ••• ,0,1) •
Het ligt voor de hand aan "0" de betekenis "zwart" toe te kennen en

aan "I" de betekenis'''het eerste helderheidsnivo boven zwart". De n

basisvektoren zijn dan aIle n basispatronen, die ieder n-l zwarte

beeldpunten hebben en een beeldpunt met het laagste grijsnivo.

overeenkomstig de set basisvektoren noemen we deze set basispatronen

orthogonaal. AIle mogelijke beelden van n beeldpunten zijn opgebouwd

te denken uit deze basispatronen.

De overgang op een nieuwe basis betekent de over gang op een nieuws set

van basispatronen. De nieuwe basispatronen komen overesn met de nieuwe

basisvektoren A(l,o,o, ••• ,o)T, A(o,l,o, ••• ,o)T, ••• , A(o,o, ••• ,o,l)T.

Overeenkomstig de nieuwe set basisvektoren is de nieuwe set basis

patronen orthogonaal; ieder bpeld van n beeldpunten is evenzo een

lineaire kombinatie van de n nieuwe basispatronen.



Opmerking:

~ Lineaire transformaties transformer en korrelatie naar lineaire eerste

orde-redundantie of omgekeerd. Er vindt 8chter geen uitwisseling plaats

tussen de lineaire en de zuiver niet-lineaire komoonent van de redun

dantie. Dit laatste is aIleen mogelijk door niet-lineaire transforma

ties. Een voorbeeld van een zeer eenvoudige niet-lineaire tran3formatie

is de logaritmische kwantisering. Voor zover het opgaat, dat een toe

name van de gemiddelde helderheid gepaard gaat met een toename van de

kontrastgrootten (en daarmee van de spreidingen van de konditionele

kansverdelingen), wordt met logaritmische kwantisering zuiver niet

lineaire afhankelijkheid omgezet in lineaire afhankelijkheid. Dan zou

logaritmische kwantisering, naast de benutting van de wet van Weber

Fechner, het voordeel hebben de korrelatie te vermeerderen.

2. Energie-konsentratie door transformatie
/,

/

~ Het ongekorreleerd zijn van de nieu~Je set samples is equiv~lent met

konsentratie van de energie in een minimaal aantal van de n samples.

De varianties van tl, ••• ,t
n

zijn ongelijk. Omdat tl, ••• ,t
n

sommaties

zijn over n waarden, zijn hun verdelingen, volgens de wet van de

grote aantallen, voor voldoend grote n bij benadering Gaussisch; t is

exakt Gaussisch als seen Gaussische verdeling heeft, (IS).

We nemen aan dat s en t Gaussisch verdeeld zijn, met~=O e~=O.

Teder sample van ~ wordt optimaal gekwantiseerd, d.w.z. bij een be

paalde signaal-ruis-verhouding wordt het aantal kwantiseringsnivo's

van sample tot sample geminimaliseerd. Via de weg van de bepaling van

het aantal benodigde kwantiseringsnivo's kunnen we laten zien dat

vermindering van korrelatie inderdaad energie-konsentratie betekent.

Het aantal kwantiseringsnivo's, nodig voor sample si' is gelijk aan:

5S.

•

~.
1

waarin keen evenrBdigheidskonstante is, ~ de spreiding van
s.

1

s. en f: de spreiding van de kwantiseringsruis.
1 e

De spreiding a- is onafhankelijk van i en noemen we 0:. Dan is hets. s
totaal aantal v60r ~-benodigde kwantiseringsnivo's:

•
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De totale mse ten gevolge van de kwantisering van s is gelijk aan n~ •

De gemiddelde energie van s is gelijk aan n~ • Na kwantisering bedraagt
s

de signaal-ruis-verhouding:
~2

s
2

q"e

•

, waarin ot. de
l.

n
_1_ 1=- ~

2 i=l t.
nOf l.

Als t minder korrelatie bevat dan ~, dan is het totaal aantal Denodigde

kwantiseringsnivo's voor t kleiner dan voor ~, bij dezelfde signaal

ruis-verhouding.

De signaal-ruis-verhouding van tis:

spreiding is van t i en Of de spreiding van de kwantiseringsruis van

iedere tie De signaal-ruisverhoudingen zander (~) en met (1) transfor

matie stell en we ge~ijk:

2 2
1

n ~ 1 ~ 1L= cr-2 = ~ = n •2 i=l t. ()-2 a? q-2
~~n~ l.

e f e
i=l t.l.

Hat totaal aantal kwantiseringsnivo's voor t is:

•
<Tt.l.
F=

f

~(/.
. 1 t.l.= l., met q = ---=-..::--..::-

n 2 .1.
( ~ (to- )2
n·i=l t.

l.

Bij een gegeven signaal-ruis-verhouding bepaalt q het aantal kwantise-

ringsnivo's; O-<q~l. Het uiterste geval q=l doet zich voor als .aIle ot. 's

gelijk zijn. De transformatie is dan slechts een schaalverandering: l.

als gemiddelde

=
1 n 2=~?="l (<r::: +c. )n l.= m l.

t ..2-, me u
m

dan is q kleiner
n n
~L" q: ~
k=l i=l t k t i

n2g2
m

=

gelijk zijn,
n

(~O'""t. )2
l.=l l.=

2
q
~2

nei=l <tt.
l.

variantie. Stel ~ = u: +c.~ q2
t. m l. m

l.

aIle

i = konstante.~ • Indien de varianties van de verschillende t. 's nietl.
dan 1. Dit bewijzen we als voIgt:

1 n 2 n 2
- ~l (2o-c.+c.)~ ~l (\I c. +~c.) = 0n 1= m l. l. 1= m 1 l.
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=

=

2
q = 1 1 ~~ 2

2
2 2 • k=l i=l (eJt - trt) •

no- k i
m

Als de varianties van i verschillen is inderdaad q <1. Hoe groter deze

verschillen zijn, hoe kleiner q is, e.o. Eveneens kan bell'8zen lI10rden d<3t

bij een gegeven totaal aantal kwantiRerin~snivo's het totaal aantal bits

kleiner is naarmate de verschillen in de varianties groter zijn. Hiermee

is dan bewezen dat omzetting van korrelatie in eprste-orde-redundantie g8

paard gaat met energie-konsentratie. Opmerking:

Het aantal kwantiseringsnivo's is maximaal als aIle samples dezelfde

variantie hebben. Om dezelfde reden is het aantal kwantiseringsnivo's

minimaal als aIle samples dezelfde mse hebben. We gingen er van uit

dat de kwantisering optimaal zou zijn. oaarom zijn, ter vereenvoudiging

van het bewijs, de spreidingen ~ en ~ direkt voor aIle samples gelijk

verondersteld.

Hat bewijs,dat energie-konsentratie en ongekorreleerd zijn hand in hand

gaan, kan ook gegeven worden met de energie-konsentratie als uitgangs

punt, (42).

3. VermindRrino van de zichtbaarheid van ruis door transfoFmatie .•

In tegenstelling tot de meeste bandbreedte-reduktie-methoden

vermindert transformatie de zichtbaarheid van ruis in het ontvangen

beeld. oit is het gevolg van de distribuerende eigenschap van de terug

transformatie aan de ontvangzijde. De signaal-ruis-verhourlinq, verandert n

door de terugtransformatie niet.Blijkbaar is het oog ongevoeliger voor

de over het bep-ld uitgesmeerde ruis dan voor de ongetransformeerde

ruis,(43).

Een geschikte kanaalcodering vermindert de invloed van kanaalruis nog

verder. De meest sigifikante bits hebben de meeste bescherming nodig.

D.w.z. dat een geschikte kanaalcodering met name aan de samples met

grote varianties extra bits toevoegt,(44).
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4. De Karhunen-Lo8ve-transformatie (KLT) •.

De KLT is een optimale transformatie naar volledig ongeknrreleerde

samples. De kolomvektoren van de transformatiematrix zijn in een

zodanige volgorde gezet, dat de resulterende samples zijn gerangschikt

naar de grootte van hun varisMtie. De korrelatiematrix T is de diago

naalmatrix waarin de waarden van Xl' ••• '~ van groot naar klein staann -

gerangschikt.

Indien we van de n samples er slechts k willen overzenden, dan is de

mse t.g.v. de verwaarlozing van de overige n-k samples minimaal na KLT
~\

en kwantisering van de eerste k samples. Daze mse is gelijk aan ~l Ai •

Het optimaal zijn van de KLT is in de praktijk zeer betrekkelijk:

1. Onze kennis over de kovariantiematrix is nooit volledig. We moeten

bij meting van de kovarianties altijd van een benaderend, stationair

model uitgaan. De optimale transformatie is nooit pr8cies bekend.

Als in het stationair model een aantal parameters is ingebouwd, dan

behoort bij ieder stel parameterwaarden een beoaalde KLT. De

informatie over de keuze van de KLT moet dan met de sample-waarden

worden overgezonden. Daze keuze dient beperkt te zijn, om het aantal

extra bits te beperken. D.w.z. dat aIle mogelijke sets van n beeld

punten zijn ingedeeld in een beperkt aantal klassen. Iedere klasse

heeft haar eigen KLT.

2. De KLT is gebaseerd op het mse-kriterium. De mse is geen adekwate

maat voor de subjektieve beeldkwaliteit.

ad 1. Habibi en Wintz,(25),(26), zijn uitgegaan van een stationair

Gaussisch Markov-model met korrelat~efunktiep(x,y) = exp(-alxl-blyl).

Voor een van hun experiment en deelden zij een beeld van 256x256

punten in in vlakken van 16x16 punten. Voor bepaling van de te gebrui

ken KLT werden a en b gemeten van het beeld gemeten. De transformatie

geschiedde vlak voor vlak. Ook werd de transformatie uitgevoerd met

een KLT, die voor een andere klasse van beelden bestemd was. De

subjektieve beeldkwaliteit leed hier vrijwel niet onder. Oat houdt in

dat de beperking van de keuze van de KLT zonder bezwaar is.

OvereenKomstig de dimensie van het gebied waarin de n te transformeren

beeldpunten liggen is de KLT een-, twee- of drie-dimensionaal.

7ij is veor aIle drie de gevallen de vermenigvuldiging van een matrix

met een vektor.
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De Fouriergetransformeerde van de autokorrelatiefunktie is het

vermogensspektrum. Voor p(x) = exp(-a(xf) is de Fouriergetransfor-

~
2a

meerde = , waarin ~ de ruimtefrekwentie in horizon tale richting
2 2

a +w

is. Deze funktie daAlt monotoon bij toename van lwl • Hoe groter de

korrelatie is, hoe meer het vermogen is gekonsentreerd in de lage

frekwenties. De FT heeft dus eveneens een energie-konsentrerende werking.

De FT is lineair en eeneenduidig. Zij is haar eigen inverse. Zij is dus

geschikt voor gebruik in coderinq en decodering van video-signalen.

De korrelatie in horizon tale en in vertikale richting wordt benut door

twee-dimensionale FT,(44),(45). De basispatronen hiervoor zijn vlakken

waarin de helderheid in twee dimensies sinusvormig varieert.

Voor het Gaussisch Markov-model is de FT suboptimaal. In de praktijk

blijkt de twee-dimensionale FT vrijwel even goed te voldoen als de

twee-dimensionale KLT, (25),(26).

6. De Hadamard-transformatie (HT) •

Een derde transformatie , die tot even goede resultaten leidt, is de

HT, (46),(47).Ook de 'HT is lineair, eeneenduidig. Zij is evenals de FT

haar eigen inverse. Zij heeft veel gemeen met de FT. Zoals de FT

sinussen en cosinussen als basis heeft, zo heeft de HT Walshfunkties

als basis, (48). Evenals een sinus en een cosinus van een bepaalde

grondfrekwentie tezamen met hun hogere harmonischen een orthogonale

set vormen zijn Walshfunkties orthogonaal. Walshfunkties zijn blok

vormig en kunnen aIleen de waarden +1 en -1 aannemen, (zie fig. 30).

Voor \~alshfunkties is, analoog aan de frekwentie, het begrip sekwentie

ingevoerd. De sekwentie is oedefinieerd als het aantal nuldoorgangen

over een bepaalde afstand. De frekwentie van een sinus is gedefinieerd

als het aantal perioden over een bepaalde afstand. Een periode komt

overean met twee nuldoorgangen. De sekwentie en de frekwentie zijn dus

nauw verlJ1ant. Voor llJalshfunkties hoeven de nuldoorgangen echter niet

equidistant te zijn. Voor iedere IJlalshfunktie zijn of aIle afstanden

tussen ?peenvolqende nuldoorgangen gelijk of er zijn twee verschillende

afstanden die een faktor twee verschillen,' (zie fig. 30).
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Fig. 30. [en orthogonale set van 8 funkties: links sinusvormige

funkties, rechts Walshfunkties.

De Walshfunkties met een even sekwentie zijn even t.o.v. het midden,

de Walshfunkties met oneven sekwentie zijn oneven t.o.v. het midden.

De set van S Walshfunkties van fig. 30 kan worden gesampled met S

samples per funktie. De samples kiezen we voor de verschillende funk

ties op dezelfde plaatsen. Iedere plaats is in fig. 30 met een pijl

aangegeven. De samples zi jn equidistant. Het bi jzondere van de I,/alsh

funkties, wat voor de sinusvormige funkties niet geldt, is dat iedere

nuldoorgang van iedere funktie" tm' sekwentie 6 samenval t met een nul

doorgang van sekwentie 7. In het algemeen geldt dit voor iedere Walsh

funktie tm sekwentie 2k_2 t.o.v. van sekwentie 2k_l; k is geheel.

Deze sample-waarden vormen een SxS-matrix Hs • Hiervan zijn de rijvek

tor en orthogonaal. De matrix is dus niet sinqulier; ook de kolomvek

toren zijn orthogonaal. H
S

is een Hadamardmatrix van de orde S. Een

Hadamar9matrix is gedefinieerd als een vierkante matrix, bestaande uit

louter +l-en en ~l-en, waarvan de kolomvektoren een orthogonaal stelsel
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vormen. Een Hadamardmatrix van de orde 2 en van de orde 4N, N is geheel,

is symmetrisch, (37). H
B

is dus symmetrisch. Zij '~eet geordend als aIle

rijvektor~n met +1 of -1 zijn vermenigvuldiqd,zodanig dat de eerste kolom

vektor uit louter I-en bestaat, en zijn gerangschikt naar sekwentie (zie

fig. 31). III 1 1 111

1 1 1 1 -1 -1 -1 -1

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1

1 1 -1 -1 1 1 -1 -1

1 -1 -1 1 1 -1 -1 1

1 -1 -1 1 -1 1 1-1

1 -1 1 -1 -1 1 -1 1

1 -1 1 -1 1 -1 1-1

0

1 ~ sekltJe~tie
2

3

4

5

6

7

Fig. 31. De geordende Hadamardmatrix van de orde B.

Op dezelfde wijze kunnen andere Hadamardmatrices van de orde 4N worden

gevormd. Het esnvoudigst is de konstruktie van H
N

voor N = 2
k

; k is

geheel. Voor deze N kunnen we, uitgaande van een kleine orde, b.v.

[
HN HN], aIle Hadamardmatrices m.b.v. de formule H2N =

" H
N

-H
N

konstrueren Oat H
2N

inderrlaad een Hadamardmatrix is kunnen we

verifieren door de orthogonaliteit ervan aan te ton en met de formule
T

HNoH N =

•

H
2

is symmetrisch. Dus zijn aIle H
N

, die op deze wijze kunnen worden

gekonstrueerd, symmetrisch: H~ = H
N

voor N = 2
k

•

f(x,y) H
N

• Ook zij is haar eigen inverse:
1= NM HM HM f(x,y) HN HN = 1M f(x,y) IN = f(x,y) •

punten in de x-richting en M beeldpunten
1

eerd als: F(u,v) =~ HM
1

f(x,y) =~ HM F(u,v) HN

De sen-dimensionale HT van een set van opeenvolgende beeldpunten op

sen lijn, ~ = (sl, ••• ,sN)' is oedefinieerd als l =~ HN ~ •

De HT is haar eigen inverse: ~ =~ HN l = i HN HN ~ = IN ~ =~ •
De twee-dimensionale HT van de rechthoekige matrix f(x,y) met N beeld

in de y-richting is gedefini-



De lage sekwenties, overeenkomstig de frekwenties, overheersen in een

t.v.-beeld. HT konsentreert de energie. In r(u,v) zitten de grootste

samples in de linkerbovenhoek.

ledere sample-waarde geeft aan in welke mate het bijbehorende

basispatroon in het beeld aanweziq is. In het een-dimensionale geval

zijn de basispatronen de Walshfunkties. In het twee~dimensionaligeval

zijn de basispatronen overeenkomstig de matrices, die ontstaan door

vermenigvuldiging van iedere kolomvektor van H
M

met iedere rijvektor

van HN• Zij zijn OPgebouwd uit blokken, waarvan de helderheid +1 of

-1 is. lntuitief beoordeeld is deze basis meer overeenkomstig de aard

van t.v.-beelden, waarin vlakken van konstante helderheid karakteris

tiek zijn, dan een basis van sinusvormig varierende helderheidspatro

nen, zoals bij de FT. Indien dit juist is, dan is het waarschiJnlijk

dat HT een sterkere energie-konsentratie teweeg brengt dan FT.

7. GeheuQenruimte.

Een eindige reeks t.v.-beelden kan in zjjn geheel in een keer worden

getransformeerd. De geheugenkapaciteit,die voor een transformatie

nodig is,is tenminste evenredig met het totale aantal betrokken

beeldpunten. Dit pleit voor opdeling van de reeks in kleine blokken,

die ieder afzonderlijk een transformatie ondergaan. Hiermee beperkt

zich de benutting van korrelatie tot die tussen de beeldpunten binnen

een blok; aIle korrelatie tussen twee beeldpunten uit verschillende

blokken blijft onbenut. Bij Ren bepaalde geheugenkapaciteit is dit ver

lies minimaal als vIe de blokken zodanig kiezen, dat beeldpunten, waar

tussen veel korrelatie bestaat, zoveel mogelijk in een blok liggen.

Deze beeldpunten vormen in ruimte en tijd een aaneengesloten geheel.

Voor beelden, opgebouwd uit horizontale lijnen, ligt het voor de hand

de blokken als voIgt te kiezen:

a. in het I-dim. geval horizontale lijnstukken,

b. in het 2-dim. geval rechthoeken, bestaande uit recht boven elkaar

gelegen horizontale lijnstukken,

c. in het 3-dim. geval rechthoekige blokken, bestaande uit recht boven

en recht achter elkaar gele~en horizontale lijnstukken.
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De geheugenruimte, die voor een transformatie nodig is, kunnen we

direkt bepalen(we verwaarlozen geen samples):

a. de J-dim. transformatie is de vermenigvuldiging vRn een NxN-mRtrix

met een N-vektor (een N-vektor is een vektor met N orthogonale kom

ponenten). Voor het onthouden van berekende waarden ~n het onthouden

van de oorspronkelijke N-vektor zolang er mee wordt qerekend,zijn

2N-l geheugenplaatsen nodig (~~n geheugenolaats kan ~~n sample-waarde

bevatten );

b. de 2-dim. transformatie is de vermenigvuldiging van een NxM-matrix

met een NxN-matrix, en vervolgens de vermenigvuldiging van een

MxM-matrix met een ~JxM-matrix. Als N~1V1, dan is hiervoor het santal

benodigde geheugenplaatsen NM+N-l; voor KLT is dit aantal 2NM-l;

c. de 3-dim. trans forma tie is de vermenigvuldiging van L NxM-matrices

met een NxN-matrix (L is het aantal in tijd opeenvolgende recht~

hoeken in ~~n .blok), vervolgens de vermenigvuldiging van een

MxM-matrix met L NxM-matrices, en tenslotte de vermenigvuldiging van

N LxM matrices met een LxL-matrix. Als N~M~L, dan zijn hiervoor

NML+N-l geheugenplaatsen nodiq: voor KLT is dit aantal 2NML-l.

We beperken ons tot het twee-dimensionale geval. Bij gehruik van hori

zontale scanning met een elektronenstraal hebben de zender en de ont-

__ "anger meer geheugp.nruimte nodig, dan is berekend onder' b, omdat de

scanning niet bloksgHWijs verloopt, maar meerdere blokken tegelijker

tijd meeneemt. Geinterlinieerde scanning brengt voor twee-dimensionale

transformaties nog een moeilijkheid met zich mee. De interliniRring

stelt ons voor de keuze: of we delen de blokken in per raster, waarmee

de korrelatie met het andere raster onbenut blijft, of we delen de

blokken in per heel beeld, tagen de prijs van extra geheugenruimte

voor het onthouden van een heel raster.

8. Rekenti. id

Voor real-time-transmissie zijn grenzen gesteld aan de rekentijd.

Het grootste verschil tussen KLT, FT,en HT zit in deze rekentijd.

Voor de KLT bestaat geen snelle algoritme. Deze bestaat weI voor de

FT en de HT, (43),(44).

Voor de I-dim. transformatie van N beeldpunten is het aantal
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x-operaties en +-operaties:

voor KLT: N2 x-en en

67.

voor HT

De 2-dim. en 3-dim.

voor FT x-en en N lo92N

N I092N

transfnrmaties

+-en,

+-en, (zie deel 3 van dit verslag).

zijn niets anders dBn een rseks

I-dim. transformaties. De alQdritmen etvan zijn een aaneenschakeling

van de algoritmen van de I-dim. transformaties. B.v. voor de 2-dim.

transformatie van een vierkant vlak van NxN beeldpunten zijn het

voor FT

voor HT

aantal x-operaties en +-operaties:

voor KLT: N4 x-en en N
4

+-8n,
2 2

2N I092N x-en en 2N lo92N +-en,
2

2N lo92N +-en.

De HT komt hier weI zeer voordelig uit de hus. Pratt en Andrews

kwam8n bij het zoeken naar een geschikte lineaire transformatie, met

het uitgangspunt de rekentijd tot een minimum te beperken, inderdaad

tot de HT, (44). Omdat de Hadamardmatrix aIleen +l-en en -I-en bevat

behoeft d8 HT aIleen +-nperaties. De FT heeft evenveel +-operaties

en daarbij nog eenzelfde aantal x-operaties. Bovendien zijn de getallen

bij Fouriertransformatie i.h.a. komrlex. Oit nadeel wordt echter

geknmpenseerd omdat slechta de helft van het totaal aantal samples van

F{u,v) berekend hoeft te worden. De andere helft voIgt uit de symmetrie

eigenschap dat voor re~le f{x,y) geldt: F{u,v) = F-{-u,-v).

De rekentijd voor FT en HT verschillen ongeveer een faktor 6, (43),

(op de ELXB-komputer van de THE duurt een x-operatie ongeveer 120;4sek

en een +-operatie ongeveer 25jUSek).

Op grond van deze beschouwingen over rekentijden, mede op grond van de

veronderstellinq dat de meeste t.v.-bselden en de basispatronen veer

de HT gelijk geaard zijn, is hesloten in dit verslag nader in te gaan

op de HT (zie deel 3).



9. Kwantisering en codering na transformatie

KwantisRrinq en codering beoalpn de bandbreedte-reduktie. Er zijn ten

hOOgStB even veel bits nadiq als v66r de transformatiB. T.g.v. de

enerqie-konsentratiB en de daarmBe samenhangende vermindering van de

eerstR-orde-entropie zijn er minder bits nodig. Een geschikte kwanti

sering en codering moet dit waar maken.Daarnaast kan perceptuelR

redundantie worden benut. We beschouwen de eliminatie van statistische

en van perceptuele redundantie afzondRrlijk.

A. Eliminatie van statistischR redundantie.

We gaan uit van de qetransformeerde van een blok, waarvan de dimensie

en de qrootte gRgeven zijn. De statistische eigenschappen, in dit geval

de kansverdeling van ieder sample, bepalen de optimale kwantisering en

codering, onder aanname van een mse-kriterium. Zij hangRn af van de

statistische eigenschappen van het oorsQronkelijke blok en van dR

gebruikte transformatie. Zoals we, althans voor KLT, de keuze hadden

tussen adaptieve en niet-adaptieve transformatie, zo kiezen we nu voor

kwantiserinq en coderinq per samoIe een al of niet adaptieve procedure.

Niet adaptief wil zeqgen: afhankelijk van de positie van het samole,

maar per positie onveranderlijk; het totaal aantal bits per blok is

konstant. Adaptief wil zeggen: per positie variabel, afhankelijk van

de statistische e{genschapp~n van het blok; de procedure, volgens welke

aan ieder sample bits worden toegekend, kan op zich onveranderlijk zijn;

het totaal aantal bits kan varieren.

De statistische eigenschappen verschillen van blok tot blok, onder

aanname van stationariteit per blok, meer naarmate de blokken kleiner

zijn. Adaptieve procedures zijn daarom lukratiever voor kleine dan

voor grote blokken.

Kwantisering en codering zijn gebaseerd op de energie-konsentratie na

transformatie.

De eerste stap is de bepalinq van de te kwantiseren samples. De samples

die niet voor kwantisering in aanmerking komen krijgen de waarde nul

toegekend. Er zijn twee methoden:

a. Instelling van een zone: aIleen samples binnen de zone komen voor

kwantisering in aanmerking. Deze methode heeft aIleen zin als de
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samplps zijn geordend naar de grootte van hun spreiding. Met ver

waarlozing van de samples buiten de zone gaat slechts een klein deel

van de energie varlorsn. Het nadeel is echter dat de kans blijft

best8an dat samples buiten de zone grote waarden aannemen, wat

leidt tot zichtbare afwijkingen in het beeld.

De instelling van de zone is al of niet adaptief.

b. Instelling van een drempel: aIleen samples met waarden boven de

drempelwaarde komen voor kwantisering in aanmerking. Dit ondervangt

het nadeel van methode a. Daarteqenover staat de noodzaak van

positie-bits: een 0 voor ieder niet-gekwantiseerd sample, een 1 voor

ieder gekwantiseerd sample; met behulp van een Huffmancode kan het

aantal positie-bits worden verkleind.

De drempelprocedure is per definitie adaptief. Daarnaast kan de

drempelhoogte al of niet adaptief zijn.

De tweede stap is de keuze van de nivo's voor ieder te kwantiseren

sample. Hiervoor zijn diverse procedures ontwikkeld,(45),(4g).

Het eenvoudigste is een lineaire kwantisering, gelijk voor aIle te

kwanti~eren samples. Zij kan al of niet adaptief zijn,(45).

Betere resultaten zijn te verwachten met een lineaire kwantisering,

die per sample afhangt van de positie. Max heeft een optimale

quantizers berekend voor de kwantisering van afzonderlijke samples

van een stochastisch proces met gegeven kansverdelingen,(50).

Een hierop gebaseerde lineaire kwantisering bepaalt voor ieder

sample het aantal nivo's en de nivo-afstano zodanig dat de mse

minimaal is,(49). Zij is adaptief.

Wintz en Kurtenbach hebben hiervoor een procedure ontwikkeld, onder

de aanname dat de samoles Gaussisch verdeeld zijn,(51).

In een experiment van Tasto en Wintz waren oe resultaten met Max'

uniforme quantizer even goed met de Gaussische verdeling als uitgangs

punt als met de gemeten kansverdelingen als uitgangspunt,(49).

Tasta en Wintz kwamen tot het gunstigste resultaat met een lineaire

kwantisering in 9 bits per sample in kombinatie met een Huffman

codering, die hetniet uniform zijn van de kansverdelingen benut.

Het meest effici§nt is een voor ieder sample aangepaste Huffmancode.

Een en dezelfde Huffmancode voor aIle samples van een blok is 'iets

minder effici§nt, maar veel eenvoudiger te realiseren,(49).
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Een niet-uniforme kwantisering is qebaseerd op een nivo-indeling,

zodanig dat de nivo-afstand groter is naarmate de kansdichtheid rand

die waarden kleiner is. Als aIle niuoJs een gelijke k8ns van uoor

komen hebben, dan is de mse voor het opoevan aantal nivo's minimaal.

Een logaritmische,(45), of een kwadratische,(47), kwantisering maakt

een beter gehruik van de niet-uniformiteit van de kansverdelingen

dan een uniforme kwantisering.

Pratt, Kane en Andrews gingen uit van Gaussische verdelingen: zij

kozen de nivo's zodanig dat de Gaussische verdelino van ieder sample

in gelijke oppervJakken werd verdeeld,(43). Verder namen zij aan dat

de variantie ~2(u,v) van de samples na twee-dimensionale HT sen
2 2

funktie van de positie (u,v) is volgens ~2(u,v) = exp(- u :v ).

( opmerking: Woods en Huang hebben de kovariantiematrix berekend,

waarvoor de HT een optimale transformatieis. Verder hebben zij de

varianties van samples na HT berekend, en een optimale quantizer

hiervoor ontwikkeld. Zie hiervoor referentie nr. 44 van (25) ).

Huang en Schultheiss hebben uit Max' berekeningen een optimale

niet-uniforme quantizer ontwikkeld,(42).

De optimale uniforme ouantizer is eenvoudiger te realisRren en is

voor Gaussische verdelingen bijna even goed als de optimale niet

uniforme quantizer,(25),(26).

8. Eliminatie van percentuele redundantie--------------------------------------

De transformatie-methode laat diverse mogelijkheden tot eliminatie van

perceptuele redundantie open.

Allereerst maken we gebruik van de wet van Fechner-\~eber als we niet

de diskrete sample-waarden transformeren, maar de logaritmen ervan.

oit bespaart ongeveer 1 bit per beeldpunt,(45),(46).

Na transformatie is in het bijzonder de oogqevoeligheid als funktie

van de frekwentie uit te buiten, door samples ruwer te kwantiseren

naarmate de frekwenties, die zij vertegenwoordigen, hoger is,(45),(47).

Het gepaard gaan van hoge sample-waarden voor hoge frekwenties met

een chao tisch beeld, waarin fouten minder opvallend zijn, pleit voor

een logaritmische of kwadratische kwantisering,(47).
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Tenslotte is de blokgrootte van invloed op de subjektieve beeldkwali~··

teit van een t.v.-beeld. Kwantiserinqsfouten manifesteren zich bij

transformatie van grote blokken vooral als random ruis. Bij transfor

matie van kleine blokken is de kwantiserinqsruis vooral zichtbaar in

de vorm van diskontinuiteiten aan de blokqrenzen,(45),(46). De detail

weergave is bij gebruik van kleine blokken beter. De zichtbaarheid van

de diskontinuiteiten is te verminderen door de blokken elkaar te laten

overlappen,(45).

Tot nog toe zijn aIleen I-dim. en 2-dim. transformaties onderzocht.

De 2-dim. transformaties, die ook de korrelatie in vertikale richting

benutten, geven betere resultaten,(45).

De diverse onderzoekingen hebben zich, wat 2-dim. transformaties

betreft, uitsluitend gericht op vierkante blokken.

Het is uitermate moeilijk de resultaten bij gebruik van verschillende

blokgrootten met elkaar te vergelijken. Iedere blokgrootte eist ween.

een andere kwantiserings- en coderingsstrategie. Oaarbij spelen sub

jektieve kriteria een grote rol. VergeIijking aIleen op basis van de

mse is onvoldoende. Ook dit bemoeilijkt het vergelijken.

Verder onderzoek naar de invloed van de blokgrootte op de subjektieve

beeldkwaliteit zal nodiq zijn.

WeI is er een tend ens merkbaar naar blokgrootten tussen 4x4 en 16x16

beeldpunten. Dit heeft deels een oorzaak in de lanqere rekentijd en

de grotere geheugenruimte voor transformaties van grotere blokken.

In de toekomst zal letterlijk een nieuwe dimensie aan onderzoekingen

toegevoegd. kunnen worden, als de 3-dim. transformaties daarin worden

betrokken. Deze mogelijkheid en mogelijke ontwikkelingen van niet

konventionele t.\I.-systemen, die beter zijn aangepast aan bloksgewijze

kwantisering en codering, kunnen mede van invloed zijn op de keuze

van de blokgrootte.
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Ter ori§ntatie is een aloo1programma geschreven voor een 16x16-HT op

de ELXB van de THE (zie appendix 1).
~

Deze 2-dim. HT is een reeks van

2x16 I-dim. HT's. De eerste helft van de 2-dim. HT bestaat uit de

matrixvermenigvuldiging f(x,y) H
16

: ieders rij van f(x,y) ondergaat

een I-dim. HT. De tweede helft bestaat uit de I-dim. HT van iedere

kolom van het verkregen produkt: H
16

(f(x,y) H
16

).

Figuur 32 illustreert de struktuur van de algoritme van de I-dim. HT.

nivo...
4 3 2 I 0

f(o) g(O)

fell g(l )

f(2 ) g(2)

f(3 ) g(3 )

f(4 ) g(4 )

f(5) g(5)

f(6) g(6 )

f(7) g(7)

f(S) g(S)

f(9) g(9)

f(lo) g(lO)

fell ) g(ll )

f(12 ) g(12)

f(l3 ) g(13 )

f(14) g(14 )
-- ----- ---f(15) -- g(15 )

Fig. 32. Struktuur van de snelle algoritme van de I-dim. HT, orde 16.
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Hierin zijn de knooppunten van nivo 4 de getallen van de transformeren

rij f(0), ••• ,f(15). Ieder knoopunt van de nivo's 3,2,1 en 0 is de som

van de twee getallen, op het teken na, van een nivo hoger, waar.mee het

rechtstreeks verbonden is. Een oetrokken lijn wil 7eggen: vermenigvuldig

het getal met 1 voor. het nemen van de some Een qestippelde lijn wil

zeggen: vermenigvuldig het getal met -1 vDor de sommering. De ge-tallen

van nivo 0 is de rij g(0), ••• ,9(15), de getransformeerde van de rij

f(0), ••• ,f(15). In totaal zijn er 16 10g
2

16 = 64 +-operaties. De volg

orde van de ooeraties wordt bepaald door op ieder moment d{e

weg te kiezen, die het minimum aantal ooeraties vereist om tot nivo 0

door te dringen, te beginnen met de bepaling van g(o), (43). Aldus

wordt de rij g(0), ••• ,g(15) in deze volgorde berekend.

Het algolprogramma is opgebouwd uit een aantal van deze wegen. Telkens

als een getal van nivo 0 is berekend begint een nieuwe weg. Daarmee is

d~ weg gedefini~8rd. Het nivo, vanwaar deze nieuwe weg start, noemen we

de orde van de weg. De eerste weg is van de orde 4. Zij omvat (S+4+2+1)

+-operaties. De tweede weg is van de orde 1. Zij bestaat uit slechts 1

+-operatie. De derde weg is van de orde 2, met (7+1) +-operaties.Enz.

De volgorde van de orden van de wegen is:

4 1 21 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1----------16 4 S 4 16 4 S 4

Het aantal ooeraties staat op de tweede regel aangegeven.

Voor de procedures van het programma is een dergelijke indeling aange

houden (zie appendix 1).

Het

Het

T
algolproqramma laat de getallen printen van de matrix (H

16
f(x,y) H16 ) •

is getest op de ELXS, volgens het THE-systeem (zie appendix 1).

Op analoge wijze is een programma voor een 256x?56-HT opgesteld (zie

appendix 2). Dit alqolprooramma is niat getest. Enige praktische aan

wijzingen voor hat gebruik ervan staan in appendix 2 vermeld.

Tenslotte is een programma geschreven, die bedoeld is voor het zicht

baar maken van een hooqtekaart van een 256x256-matrix (zi~ appendix 3).

Ook dit programma is niet getest.
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2. Reoistratie van een blok van 256x256 bpelc!E~!1t.en 00 eon.sbc;nd

De groot.te van 256x256 beeldpunten is gekozen omdat de rekentijd van

de HT dan neg binnen toelaatbars grenzen bl5jft ~n omdat dit de b88ld

grootte is voor de meeste videofoons.

We hebben de beschikking over 'be-elden van 830x625 beeldpunten, verdeeld

over tlJlee rasters. De beeldpunten zijn met 8 bits gecodeerd.

We willen nu uit zo'n beeld een vietkant vlak van 256x256 beeldpunten

lichten en registreren op ponsband. Met de ponsband kunnen de gegevens

per komputer worden verwerkt.

We gebruiken hiervoor een geheugen met sen kapaciteit van 256 woorden

van 8 bits elk.en een Donser. De inleessnelheid van het geheuqen is
. 6
maximaal 13.10 woorden per sekonde, voldoende snel om de t.v.-scanning

te volgen. De ponssnelheid bepaalt de uitleessnelheid en is maximaal

70 woorden per sekonde,(zie fig. 33)

opnaloo(1
samoling geheugen

oetallen,. en \loor 256 ~ ponser
ponsbandvideo- k",antiserin punten

signeal

synchronis;=tti c ...
besturing

pulsen

a

Fig. 33. Blokschema van de registratie van een blok van 256x256

beeldpunten op Donsband.

De registratie gaat lijn voor lijn. De eerste lijn wordt uitgelicht en

in het geheugen opgeslagen, en vervolgens geoonsd. Pas daarna komt de

tweede lijn aan de beurt. In appendix 4 is een meer qedetailleerde

beschrijvina gegeven van de besturing voor de registratie.

Er is een s8hakeling ontworpen voor deze best.uring. DAze is echter nag

niet getest.



APPENDIX 1 -algolprogramma voor eRn 16x16-HT-

~!~~! 06195336 Nuijten

~~6!~ £~~~~~ Hadamardtransformatie orde 16;

!~~~~~E n, p, u, V; !~~~~~E ~E~~ f[0:29], g,h[0:15,O:15);

EE~~~~~£ p1;
~~~!~ p:=p+1; g[p,v]:=f[28)+f[29); FIXT(3,0,g[p,v); SPACE(2);

p:=p+1; g[p,v]:=f[28)-f[29]; FIXT(3,0,g[p,v); SPACE(2)

~~~;

P!~~~~~!~ 1'2;
~~6!~ f(28):=f[24]-f[25]; f[29]:=-f[26]+f[27] ~~~;

1?E~£~~::!~ p3;
~~6!~ !~! u:=8 ~~~E 1 ~~!! 11 ~~ f[u+16]:=(f[2Xu]-f[2Xu+1])X(-1)Au;

f[28]:=f[24]+f[25]; f[29]:=f[26]+f[27]
lend; n:=O;

. ---
R: !~E v:=O ~~~E 1 ~~!! 15 do

~£6!~ p:=-1;
if ncO then

~£6!~ !~E u:=O ~!~E 1 until 15 do f[u]:=read ~~~

else

~£~!~ for u:=O ~~£E until 15 do f[u]:=h[v,u] ~~~;

for u:=O ~~~E 1 ~~!! 13 ~~ f[U+16]:=f[2Xu]+f[2Xu+1];

75.

p1; p2; p1; p3;

for u:=o sten---"-
!~E u:=8 ~~~E 1

p1; p2; 1'1; p3;

p1; 1'2; 1'1;

~~!! 7 ~~ f[u+16]:=(f[2XU]-f[2Xu+1 ])x(-1)Au;

~~!! 13 ~~ f[u+16):=f[~xu)+f[2Xu+1];

1'1; 1'2; 1'1; CARRIAGE(2);

~~~;

if ncO then

~~~!~ !~E v:=O ~~~E 1 ~~!! 15 ~~

~~S!~ !~E u:=o ~~~E 1 ~~!! 15 do h[u,v]:=g[u,v] ~~~;

n:=n+1; CARRIAGE(8); S~~~ R
end---

end

(vertaaltijd: 8; executietijd: 5)



-ooeraties, behorende bij het programma van een 16xI6-HT-

76.

f(16):= f(o) +f(l)

f(17):= f(2) +f(3)

f(18):= f(4) +f(5)

f(19):= f(6) +f(7)

f(20):= f(8) +f(9)

f(21):= f(10)+f(ll)

f(22):= f(12)+f(13)

orde 4 f(23):= f(14)+f(15)

f(24):= f(16)+f(17)

f(25):= f(18)+f(19)

f(26):= f(20)+f(21)

f(27):= f(22)+f(23)

f(28):= f(24)+f(25)

f(29):= f(26)+f(27)

g(o,v):= f(28)+f(29)] 1proc.
orde 1 g(l,v):= f(28)-f(29)

[

f(7.8):= 'f(24)-f(25)] proc.2
orde 2 f(29):=-f(26)+f(27)

q(2,v):= f(28)+f(29) ] 1. oroc.
orde 1 g(3,v):= f(28)-f(29) .

f(24):= f(16)-f(17)

f(25):=-f(18)+f(19)

f(26):= f(20)-f(21) proc.3
orde 3 f(27):=-f(22)+f(23)

f(28):= f(24)+f(25)

f(29):= f(26)+f(27)

q(4,v):= f(28)+f(29)] 1- proc.
orde 1 q(5,v):= f(28)-f(29)

[

f(28):= f(24)-f(25) ] 2proc.
orde 2 f(29):=-f(26)+f(27)

q(6,v):= f(28)+f(29) ] 1- proc.
orde 1 g(7,v):= f(28)-f(29)

f(16):= f(O) -f(l)

f(17):=-f(2) +f(3)

f(18):= f(4) -f(5)

f(19):=-f(6) +f(7)

f(20):= f(a) -f(9)

f(21):=-f(10)+f(ll) ,

f(22):= f(12)-f(13)

orde 4 f(23):=-f(14)+f(15)

f(24):= f(16) f(17)

f(25):= f(18)+f(19)

f(26):= f(20)+f(21)

f(27):= f(22)+f(23)

f(28):= f(24)+f(25)

f(29):= f(26)+f(27)

Q(8,v):= f(28)+f(29)] 1- proc.
or-de 1 g(9,v):= f(28)-f(29)

[

f(28):= f(24)-f(25)] 2oroc.
orde 2. f(29):=-f(26)+f(27) .

(lO,v):= f(28)+f(29)] 1. proc.
orde Ig(ll,v):= f(28)-f(29)

f(24):= f(16)-f(17)

f(25):=-f(18)+f(19)

f(26):= f(20)-f(21) proc.3
orde 3 f(27):=-f(22)+f(23)

f(28):= f(24)+f(25)

f(29):= f(26)+f(27)

(12,v):= f(28)+f(29)] 1- oroc.
orde Ig(13,v):= f(28)-f(29)

[

f(28):= f(24)-f(25) ] 2proc.
orde 2 f(29):=-f(26)+f(27)

(14,1i):= f(28)+f(29) ] 1proc.
orde Ig(15,v):= f(28)-f(29)



77.

-test van het a1go1programma van een 16x16-HT-

f(x,y): basispatronen:

1
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1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

o
o
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o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

F(O,O)

•1 1 1 1 0 0 0 0 0 000 1 III

1 III 0 0 0 000 001 III

1 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 III

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 III

III 1 1 1 1 1 1 1 1 III 1 1

III 1 III 1 III 1 1 1 1 1

III 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 III

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 III 1

III 1 0 0 000 0 0 0 III 1

III 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 III

III 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 III

160 0 -37 0 32 0 -32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o 0 0 000 0 0 0 0 0 ° 0 000

96 0 32 0 -32 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

00000000000 0 0 0 0 0

o 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

00000000000 0 0 000

000 000 0 0 0 0 000 000

o 000 0 0 0 0 000 0 0 000

F(2,0)

F(0,2)

F(2,2)

F(0,4)

F(0,6)

F(2,6)o
o
o
o

000

000

000

000

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o 0

o 0

o 0

o 0

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o 0

o 0

o 0

o 0 •'.""'.,.
. ...

: ./

"" '"

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 0

o 000 0 0 0 0 J 000 000 0
o = he1derheid 1

m = he1derhAid -1



APPENDIX 2 -algol programma voor een 256x256-HT-

~!s~! 06195hoo nuijten,1

~~6!~ ~2~~~ hadarnardtransformatie orde 256j

!~!~S~! n, 1', u, v, u2, s, f504, f505, f506, f507, f508, f509j

!~~~6~! ~!~l f[O:503], g,h[O:2550:255]j

!?!2£~~~!~ 1'1 j

£~S!~ p:=p+1j g[p,v]:=f508+f509j p:=p+1j g[p,v]:=f508-f509 ~~~ p1j

P!2~~~~!~ p2j

£~S!~ f508:=f501~-f505; f509:=-f506+f507 ~~~ p2j

P!2~~~~!~ 1'3;
~~~!~ f504::::f[496]-fP~97]j f505:=-f[l198]+f[h99];

f506:=f[500]-f[501]j f507:=-f[502]+f[503];

f508:=f504+f505; f509:=f506+f507

~~~ 1'3;

P!2£~~~!~ 1'31';
~~6!~ f504:=f[496]+f[497]; f505:=f[498]+f[499];

f506:=f[500]+f[501]; f507:=f[502]+f[503];

fj08:=f50h+f505; f509:=f506+f507

~~~ p3p;

P!2£~~~ p4j

~~6!~ 8:=1; u2:=480; !£! u:=2ho ~!~P 1 ~~!! 247 do
~~6!~ f[u+256]:=(f[u2]-f[u2+1 ])xs; s:=-s; u2:~u2+2 ~~~j 1'31'

~~~ p4;

P!2£~~~!~ 1'5;
~~6!~ s:=1; u2:=448j !2! u:=224 ~!~E 1 ~~!! 239 ~2

~~S!~ f[u+256]:=(f[u2]-f[u2+1])Xs; 8:=-8; u2:=u2+2 ~~~j

for u:=240 step 1 until 247 do--- ---- ----- --
~~6!~ f[u+256]:=f[u2]+f[u2+1]; u2:=u2+2 ~~~; p3p

~~~ p5;

P!2£~~~~ p6;

~~6!~ 8:=1; u2:=384; for u:~192 ~~~P 1 ~!!! 223 ~2

~~S!~ f[u+256]:=(f[u2]-f[u2+1])xs; e:=-s; u2:=u2+2 ~~~;

!2! u:~224 ~~~P 1 ~~!! 247 ~2

~!:6!~ f[u+256]:=f[u2]+f[u2+l]; u2:=u2+2 ~~!!; .p3!'

~~~ p6;

· 78.



79.

-vervolg algol programma voor een 256x256-HT-

E!:~S~~~!:~ p7;

~~6!~ s:=1; u2:=256; r~!: u:=128 ~!~E 1 ~!!! 191 ~~

~~~!~ f[u+256]:=(f[u2]-f[u2+1])Xs; 8:=-8; u2:=u2+2 ~~~;

for u: c 192 step 1 until 247 do--- ---- ----- --
~~6!~ f[u+256]:=f[u2]+f[u2+1]; u2:au2+2 ~~~; p3p

~~~ p7,

E!:~S~~~~ pp;
~~6!~ p1; p2; p1; p3; p1; p2; p1; p4; pl; p2; p1; p3; p1; p2; ~1 ~~~ pp;

n:aO;

R: for v:=O step 1 until 255 do--- ---- -----
begin '0:--1; if n=O then----- -- ----

~~6!~ f~!: u:-O ~!~P ~!!! 255 do f[u]:=read ~~~

else

~~~~ f~E u:-O ~!~P 1 ~~!! 255 do f[u]:ch[v,u] ~~~;

u2:-0;

f~E u:-O ~!~P 1 ~~!! 247 ~~

£~~!~ f[u+256]:=f[u2]+f[u2+1]; u2:=u2+2 end;

p3p• pp. p5· pp. p6. pp. p5· pp. p7,· '0'0,. p5,· pp,. p6,. pp,. p5,· pp,., , , ,., ,., ,
s:a=1; u2:=O;

f2£ u:=O ~!~E 1 ~!!! 127 ~~

~~6!~ f[u+256]:=(f[u2]-f[u2+1 ])XB; S:=-8; u2:-u2+2 ~~~;

for u:=128 step 1 until 247 do--- ---- ----- --
begin f[u+256]:=f[u2]+f[u2+1]; u2:cu2+2 end;----- ---
p3p; PP; p5; PP; p6; pp; p5; PP; '07; PP; '05; PP; p6; PP; p5; PP

end;---
if n=O then

~~6!~ f~E v:-O ~~~E

f~!: u:=O ~~~E

n:=n+1; 6~~ R

~!!! 255 ~~

~~!! 255 ~~ h[u,v]:-g[u,v];

f~£ v:-O ~~~P 1 ~~!! 255 do

f~£ u:=o ~!~E 1 ~~!! 255 do FIXP(7,O,g[u,v]);

f~!: v: ..O ~~~E 16 ~~!! 255 ~~

£~6!~ f~!: u:=o ~~~P 16 ~~!! 255 do FIXT(7,O,g[u,v]); CARRIAGE(4) end
end



-Enige praktische 88nwij7.ingen voor de 756x256-HT-

-de VRT"l d 8chting is dat dR rekRnti jd op de ELXB -t tot 1 uur zal bedragen

-zowel de invoerband als de uitvoerband bevatten de getallen van een

256x256-matrix; de ponsbandlengte bedraagt 500 A 1000 meter.

-omdat het aanT"oepen van Ren koeffisient ui.t sen een-dimensionaal array

mRer tijd kost dan het aanr080en van een losse variabele, zijn een aantal

veel gebruikte koeffisienten van"de rij'f(O), ••• ,f(509) vervangen door

losse variabelen. Verder is rekentijd bespaart door macht-opera ties te

vermijden.

80.



APPENDIX 3 -algolprogramma hoogtekaart voor een 256x256-matrix~ ,

81.

~!~~! 06195401 nuijten,O,l,l

~~6!~ ~~~~~ hoogtekaartj

!~~~~~E i,j,n,h,tj

!~~~~~E ~E~~ R[1:256]j

!!~~~ PIDTrENj
rntape 314, 20j___li;.,_

PIDTFRAME(1,?-56,256,1,2550,2550)j

PIDT(1,1,2)j PIDT(1,256,1)j PIDT(256,256,1)j PLOT(256,256,1)j

PLOT(l,l,l)j n:=readj

~~6!~ !~~~6~E ~E~~ h[l:n]j for i:=l ~~~E until n do

h[ i] :=read

for 1:=1 ~~~E 1 ~~!! 256 ~~ R[i]:=readj

for t:=1,86,171 do--- --
~~~!~ !~~~6~~ ~E~~ A[1:256,t:t+85]j

!~E i:=l ~~E 1 ~~!! 256 ~~ A(i,t]:=R(i]j

!~~ j:=t+1 ~~~E 1 ~~!! t+85 ~~ !~E i:=l ~~~E 1 until 256 do
A( 1, j] :=readj

for i:=l ~~~E until 256 do R(i]:=A(i,t+85];

!~~ 1:=1 ~~~E ~~!! n do

~~~!~ h:=h[i]; hoogtelijn(h,t,t+85,1,256,A,1,1'~E~~,300,

if h<10 then 1 else !! .h<~2 then 2 else

!! h<m3 then 3 else !! h<]~4 then 4 else

!! h<n5 then 5 else !! h<m6 then 6 else 7,0)

end

end

end

EE~6~~~

Toelichting:

Er zijn twee invoerbanden. Op de eerste staat achtereenvolgens het aantal

hoogten, waarvoor de hoogtelijnen gekonstrueerd moeten worden, en de

hoogten. De tweeds invoerband bevat de getallen van een 256x256-matrix.

De kaart wordt in 3 etappes getekend. Dit is gedaan omdat het snelle

geheugen van de ELX8 de hele matrix niet in 8An keer kan bevatten.

De heer H. Willemsen van de afdelinq I~iskunde van de THE is de maker van

de procedure hoogtekaart.



-blokschema van de hesturing bij reoistratie van een blok

van 756x7.56 heeldounten or nnnshRnd-

E~=----830 ----!l,...

y

t1256
625

~·2=5=6:":w" 1x

beschikbarll'
digita81
t.v.-beeldstartpuJs (tpvens

omsc1akelpuls) .
~ na 7.x:

detektor Z : = 7+1
beqin~van stRrt-
e\/8n of I
Onfwen ou S

I"''''st pr Y
fc;tonnuls

APPENDIX 4

H-pulsen liinen
teller

start
puIs

x

jstooouls

'r-stonpuls

P-pulsFH",,_ punten
tell er

stRrt
puIs

rrkJ'lknuls
II teller

H
geregi-
streerde
liinen

startnuls
oeheuqen .....~/~

v0 0 l' 7. 56 I-b-l:;-r-I;.L~~, [10 ns 8 r
punten II

digitaal
video- ,.
signaal

ponsbcmd"'l- ~ met
'stoppuls declmClle

getallpn

toelichtinq:

H-pulsen: synchronisatie-pulsen van het analoge t.v.-signaal;

P-pulsen: pulsen met een frekwRntie gelijk aan de samole-frekwentie;

start: door toedienen van een puIs aan de rasterdetektor, nadat X en y zijn

ingesteld en de tellers in de beginstand zijn gebracht;

rasterdetektor: geeft een startnuls 00 het moment dat hat begin van hRt even

of aneusn rAster wordt gedetekteerd; iedere startpuls betekent

tevens de omschakelinq even-oneven of omoekeerd;

lijnenteller: telt y+z H-pulsen en geeft een startpuls op het moment dat de

laatste H-puls wardt geteld; de beginstand van z wordt bepaald

door het aantal H-pulsen van een raster, dat vooraf oaat aan

het video-signaal; telkens nadat een lijn van het even en een

lijn van het oneven raster is geregistreerd wordt z met een

opgehooqd;



, -vervolq t08lichtinq, behorende bij het blokschema van de

besturing bij registratie van een blok van 256x256 beeld

punten op ponsband-

puntenteller: telt x P-oulsen en geeft een stclrtr'uJs DO het moment dat de

laatste P-ruls wordt geteld;

geheuQen: registreert de eerste 256 b8eldpunt8n; ~ls het vol is gant er

een startpuls naar de ponser; tegelijkertijd wordt de raster

detektor gestopt en de lijnenteller en puntenteller gestopt en

weer in de beginstand Qebracht;

ponser: registreert de beeldpunten als decimale getallen op ponsband; na

256 beeJdpunten komt van het geheugen (m~t ingebouwde teller) pen

puIs, die de ponser stODt en rie rast.erdetektor opnieuw start;

teller geregistreerde lijnen: deze cyclus herhaalt zich totdat de teller

van geregistreerde lijnen na de 256
e

stoo

puIs voor de ponser de start van de raster

detektor blokkeert.

83.
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