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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling en het testen van een nieuw

afbreekcriterium voor een rechte-lijn benaderingsalgorithme voor video

signalen. Dit algorithme wordt gebruikt in een twee-komponenten bronco

derings strategie voor videobeelden waarbij zowel het rechte-lijnenpa

troon als het restsignaal apart gecodeerd worden.

Om het probleem op te lossen is het eerst vertaald naar een abstrakt

vektormodel. Met behulp van dit model zijn we in staat gebleken om een

praktisch uitvoerbaar afbreekcriterium te formuleren t dat niet al te

veel afwijkt van de optimale MAP-ontvanger.

Dit criterium is getmplementeerd op een PRIME 350 minicomputer en

vervolgens getest. Er bleek een afname van de hoeveelheid informatie

van de breekpunten en een vermindering van het vermogen van het rest

signaal op te treden.
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INLEIDING

Ret doel van iedere vorm van communicatie is het overbrengen van

informatie van een bron naar een bepaalde bestemming. Wil men een goed

communicatiesysteem creeren dan dient deze overdracht van informatie

snel en betrouwbaar te geschieden.

De informatietheorie probeert, om gegeven de bron en gegeven het

kanaal,methodes te ontwerpen die optimaal gebruik maken van het kanaal

voor informatie-overdacht van een bron naar een bestemming. Men kan

het communicatieprobleem schematisch voorstellen in de vorm van het

blokschema van figuur 1.1.

BRON ,..- CODERING -

- KANAAL r---I DECODERING r--- BESTEMMING

fig. 1. 1 blokschema communicatieprobleem

We zien in dit blokschema een funktie codering verschijnen.Dit

onderdeel dient ervoor om de berichten die de bron genereert in een

zodanige vorm te gieten dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van het

kanaal.
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Shannon heeft laten zien dat het probleem van de codering gescheiden

kan worden in twee delen :

- BRONCODERING

- KANAALCODERING

In het geval van de broncodering wordt gezocht naar de kortste be

schrijving (in hoeveelheid bits ) van de berichten die de bron produ

ceert. Er wordt hierbij een bepaalde hoeveelheid vervorming toegelaten

in de representatie van de broninformatie

De kanaalcodering draagt ervoor zorg dat de berichten die aan het

kanaal worden aangeboden, met een kleine kans op een fout de bestemming

bereiken. We kunnen daarom het schema van figuur 1.1 nog verder uit

breiden (zie figuur 1.2).

BRON BRON ~ KANAAL KANAAL -
CODERING CODERING

- KANAAL f-- BRON f- BESTEMMING

DECODERING DECODERING

fig. 1.2 uitgebreid blokschema communicatieprobleem
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In dit verslag wordt het broncoderings-probleem behandeld dat op

treedt bij het coderen van videobeelden. Ret betreft een voortzetting

van het afstudeerwerk van L.Feys (ref.2). Er wordt een methode beschre

ven die gebaseerd is op een idee van D.Sakrison en K. Yan (ref.l).

Sakrison gaat er van uit dat dat men een videobeeld kan voorstellen

als zijnde opgebouwd uit objekten en "texture" (dit zijn de oppervlakte

kenmerken van de objekten). De hoeveelheid informatie die in een beeld

aanwezig is kan men daarom voorstellen als de som van de informatie die

beide bronnen leveren. Zijn beide bronnen nu statistisch onafhankelijk

dan kunnen beide bronnen onafhankelijk van elkaar gecodeerd worden

zonder verlies van optimaliteit.

De splitsing van een videobeeld in twee komponenten wordt verkregen

door middel van een rechte-lijn benaderings algorithme (afk. r.l.b.)

voor het intensiteitspatroon van de lijnen waaruit een T.V.-beeld is

opgebouwd. Rierbij korrespondeert de r.l.b. met de objekt-informatie in

het beeld,terwijl het verschil van de r.l.b. met het intensiteitspa

troon (het restsignaal }-overeenstemt met "texture"- informatie.

r.l.b.

tI(X)
~~

(" : I I
I I I 1
I I I

rest -

signaal

fig. 1.3 r.l.b. van een lijn uit het beeld
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Codering r.l.b.

De wezen1ijke informatie van de r.1.b. bevindt zich in de begin

en eindpunten van de 1ijnstukken, in het vervo1g de breekpunten

genoemd (b.p.'s). We hoeven daarom aHeen de "berichten" Xl' I(X 1),

X2 , I(X 2), I(X 3), X4 , I(X4) •••• enz. te coderen. Deze codering kan

nog efficienter gemaakt worden door uit te gaan van het feit dat

amplitudes en posities van de b.p.'s van opeenvo1gende 1ijnen gecor

re1eerd zijn. We maken gebruik van dit gegeven door de posities en

amplitudes geconditioneerd te coderen in p1aats van abso1uut.

Codering '·texture'·

Ret restsignaa1 heeft bij benadering een Gaussisch karakter. Voor

Gaussische signa1en kan de rate-distortion funktie berekend worden.

Verder zijn er goede praktische codeermethodes voor deze signa1en

ontwikke1d. Zo kunnen bijvoorbee1d a1 goede resu1taten behaa1d wor

den met een 2-dimensiona1e Fourier transformatie van het restsignaa1

van een vo11edig bee1d.

Bij een goed werkend r.1.b.-a1gorithme moeten de posities van de

breekpunten samenva11en met de contouren in het bee1d. Ret b1ijkt echter

dat het tot nu toe gebruikte a1gorithme tot een breekpunten-patroon

1eidt, waarin de b.p.'s versprongen 1igggen ten opzichte van de contou

reno Deze "randomness" in het optreden van de b.p.'s heeft tot gevo1g'dat

er een hogere rate nodig is voor de codering van de breekpunten-informa

tie.
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In dit verslag wordt een nieuwe methode afgeleid voor de bepaling van

de posities van de b.p.'s. In hoofdstuk 3 laten we zien hoe we het pro

bleem theoretisch oplossen door het opstellen van een vektormodel. Op

basis van dit model wordt dan vervolgens een optimale ontvanger gedefini

eerd voor signaalvormen, bestaande uit rechte lijnen. In hoofdstuk 4

wordt aangetoond hoe deze theorie geschikt gemaakt kan worden voor imple

mentatie op een PRIME 350 minicomputer. In hoofdstuk 5 en 6 zullen verder

nog de resultaten en enkele uitbreidingen van het nieuwe algorithme be

sproken worden. Hoofdstuk 2 beschrijft het oude r.l.b.-algorithme en

dient als voorbereiding op de volgende hoofdstukken. Voor meer informatie

over dit algorithme zij verwezen naar ref.2.
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HET OUDE R.L.B.ALGORITHME

2.1 KWALITEITSCRITERIA VOOR RET ALGORITHME

Voor de beoorde1ing van de kwa1iteit van een r.1.b. kunnen de vo1gen

de eisen geformu1eerd worden:

1 -- Ret restsignaa1 dient een Gaussisch pa

troon te krijgen, terwij1 het vermogen

van dit signaa1 zo minimaa1 moge1ijk

dient te zijn.

2 -- Ret aanta1 1ijnstukken van de r.1.b. moet

zo minimaa1 moge1ijk worden.

3 -- De overgangen van de 1ijnstukken moeten

corresponderen met de contouren in het

bee1d.

De eerste twee eisen zijn in feite strijdig en er za1 dan ook naar

een compromis gestreefd moeten worden. Om het vermogen van het restsig

naa1 te minima1iseren kan onder meer een Kalman filter gebruikt worden.

De overige voorde1en die een derge1ijk filter biedt zu11en in par.

2.2 besproken worden.

Om de posities van de breekpunten te bepa1en wordt nagegaan op welke

p1aatsen de afwijking van de r.1.b. ten opzichte van het intensiteits

patroon te groot wordt. Op een derge1ijke p1aats, breekpunt genoemd

(b.p.), wordt dan een nieuw lijnstuk gestart. Roe dit verder in zijn

werk gaat wordt in par. 2.3 uitge1egd.
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2.2 HET KALMAN FILTER

Ret Kalman filter is een lineaire schatter die ervoor zorgt dat de

verwachting van de kwadratische afwijking van de schatting, geminima

liseerd wordt. Ret grote voordeel van het algorithme waarmee dit filter

gerealiseerd wordt is het feit dat het recursief is. De schatting wordt

bepaald uit de voorgaande schatting en de nieuwe observatie.

De essentie van de afleiding van het Kalman filter is vrij eenvou-
A

dig. Stel we willen een schatting x maken van een stochastische varia-

bele x. We maken daartoe gebruik van de observaties y(i) ( observatie

van x op tijdstip t=i ). Ret is een lineaire schatter dus

(2.1)

(2.2)

We willen nu p minimaliseren als funktie van de ck's. Dit doen we

door de afgeleide te bepalen en gelijk te stellen aan 0 :

(2.3) - ~Y(N))y(k) ] = 0

Dit komt neer op het oplossen van de ck 's uit het steisel vergelij

kingen. Voor het oplossen van dit stelsel is aIleen maaar kennis ver

eist van de eerste orde statistische gegevens E[ y(j)y(k) ] met l(j,k(N •
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Nemen we nu verder een model aan voor het systeem, dan kan eenvoudig

een recursieve schatter afgeleid worden •

Deze methode is door Kalman (ref. 3) in het algemeen afgeleid voor

Z parameters xi van een lineair dynamisch systeem. Ook in dit geval

blijkt dat men het schattingsproces in een recursieve vorm kan gieten.

Voor het uitvoeren van de schatting wordt een eindig aantal observaties

gebruikt, waarbij de covarianties E[Xi.Xj] van de toestands-

grootheden xi van het systeem gegeven moeten zijn. We zullen het

Kalman filter aIleen beschrijven zoals het in de implementatie gebruikt

wordt. Voor de afleiding en verdere achtergronden zij verwezen naar

ref. 2 en ref.3 •

MODEL VOOR GEBRUIK VAN RET KALMAN FILTER

Ret videosignaal wordt nu voorgesteld als de observatie y(t) van een

lineair dynamisch systeem met toestandsgrootheden x l ,x 2 en x
3

• Ret

systeem genereert rechte lijnen met helling x 2 en amplitude xl. De

systeemvergelijkingen luiden :

(2.4)

Hierbij is u(t) de output van een witte Gaussische ruisbron. De obser

vatie y(t) wordt gegeven door

(2.5)



-ll-

Voor de schatting wordt er van uitgegaan dat de a priori verdelingen

van xl en x2 ongekorreleerd zijn met

(2.6) E[XI(O)]'" a

E [x2(0) ] '" a

E [x3(0) ] '" a

en verder

(2.7) E [xi(t) ] == Pt

E[X;(t ] '" St

E[X1(0) x2(0)] == a

2
E[X1 (0) == Po

E[X; (0) == So

E[x1(t)X2(t) 1 == a

E[X;(t)] == e

u(t) UNIT DELAY X3 A
Xl +

....- X2
y(t)

A
+

fig. 2.1 systeemmodel
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Invullen van bovenstaande gegevens 1eidt tot de volgende recursieve

betrekkingen voor het Kalman filter •

(2.8)

(2.9)

(2.10)

P e + 2k e
s + t t

t+1 P + e
+ t k 2PtS t eSt - t

P
t

+ e

ek
s + t

t+1 P + e
t

Rieruit voIgt voor x (t+1)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

e - k A Pt
+ k t1\ t Ax

1
(t+1) ,.

e + P xl (t) + x2(t) +
P + et t

;\
-k ktt 1\ 1\

x2(t+1) ::0 + x1(t) + x2(t) +
Pt + Yte Pt

1\ (t+1) ,. 0x3

Ret beginpunt voIgt hieruit door terugrekenen m.b.v. de

vergelijking van een rechte 1ijn (zie fig 2.2).

n'
,

I
I ,."

I xl (t+1)
I

I
I

'"x 1(0) I I

I

5
I

-+t
to t 1 t< t+1

fig. 2.2 bepaling beginpunt van een rechte lijn
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2.3 HET AFBREEKCRITERIUM

Ret algorithme werkt van links naar rechts een scanlijn van het

videobeeld af. De lengte van het benaderende segment wordt steeds met

een picture element (pel) uitgebreid, waarbij steeds helling en be

ginpositie van lijnstuk aangepast worden. Telkens wordt de afwijking

van het laatste punt bepaald. Is deze te groot dan wordt afgebroken en

een nieuw lijnstuk begonnen. De gegevens van de voorlaatste benadering

worden opgeslagen zodat het laatste pel geen invloed meer heeft op de

bepaling van het lijnstuk. Vervolgens wordt het filter gestart voor het

volgende lijnstuk waarvoor het laatste pel nu de eerste waarneming

vormt. Deze procedure voor het afbreken van een lijnstuk wordt in het

vervolg het 5-criterium genoemd •

Deze methode is in het verleden nog uitgebreid. De uitbreiding be

staat hieruit dat, zodra de afwijking groter is dan de drempelwaarde 0

, er toch nog een punt aan het filter wordt toegevoerd. Is daarna de

afwijking van het lijnstuk in het laatste punt nog steeds te groot dan

wordt er pas afgebroken. De laatste twee pels worden dan niet meer

meegenomen in het lijnstuk. De gegevens van de benadering, voordat de

laatste twee pels toegevoerd zijn, worden opgeslagen. Deze uitbreiding

wordt verder aangeduid met "vooruitkijken". Ret 5-criterium heeft een

vrijheidsgraad en dat is de variabele drempel o. Een grotere 0 leidt

tot een grotere rate voor de codering van het restsignaal,terwijl de

rate voor de breekpunten informatie lager wordt ( zie fig. 2.3 ) •
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Ret o-criterium uitgebreid met "vooruitkijken" blijkt vrij goed te

werken • Alleen aan de derde eis van par. 2.1, het overeenstemmen met

de contouren,is niet goed voldaan • Dit is dan ook de reden dat de

opdracht van dit afstudeerwerk luidde : " Ret ontwikkelen van een af

breekcriterium dat beter voldoet aan de eisen zoals die gegeven zijn in

par. 2.1 "

(bits/

pel)

RATE

+

RATE TOTAAL

opt

fig. 2.3 de rate als funktie van is

RATE R.L.B.

is +
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EEN MODEL VOOR EEN NIEUW R.L.B. ALGORITHME

3.1 DE PROBLEEMSTELLING

Voor de modelvorming wordt het videosignaal beschouwd als een rechte

lijnen signaal (de objekten), waarop witte Gaussische ruis (de "tex

ture") is gesuperponeerd • Ret probleem bestaat nu uit het bepalen van

de positie waar het ene lijnstuk ophoudt en het andere begint •

Dit probleem kan ook anders benaderd worden. Stel er is een zender

die zonder tussenpozen signalen uitzendt. De signalen hebben de vorm

van rechte lijnen met een bepaalde helling ,hoogte en lengte. Deze

signalen worden verstuurd via een kanaal, dat er witte Gaussische ruis

bij optelt. Ret probleem van de r.l.b. kan nu vertaald worden met het

zoeken naar de ontvanger die uit het ontvangen signaal, de verzonden

berichten kan decoderen. Riervoor kan het volgende model gebruikt wor-
a bden. De zender zendt signalen uit van de vorm Sj' (t).

(3.1)

o
at+b

o

t(()

O(t<;j

t;> j

j E IN

fig 3.1

t=O

a been signaalvorm Sj' (t)

-+- t
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De zender biedt het kanaal een stroom signalen aan in de vorm van

a' b'
S '

j
sa",b"
k

(

i

)(

j

)(

k

)

fig. 3.2 de stroom signalen

We nemen aan dat de kans op het optreden van een signaal ter lengte

j voldoet aan een Poisson-verdeling :

-A ).j
(3.2) P(j) = e

j e: N
j!

(3.3) E [ j ] = A

(3.4) E [ (j-).) 2] = A

Ret kanaal introduceert witte Gaussische ruis met een variantie cr 2.

Ret geheel is weergegeven in het blokschema ( fig.3.3 ) •



a b a l b l "boo
KANAAL atb alb l a"t b"

S t S t Sa t r i r j rki j k

ZENDER + ONTVANGER

t1' N(Ot 0 2 ) if' tI I
I

r.l.b.

I
.~

'-l
I

A
kj

A.

iji

~(---~)'<E(;----"')"",,(-~

k

fig. 3. 3 schematische voorstelling van afbreekprobleem
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Ret probleem kan nu vertaald worden in het zoeken van de optimale

ontvanger voor het geschetste model. Dit probleem zal nu in drie fasen

behandeld worden :

verzendt,waarbij we de a's en b's

We leiden een methode af die opti-

*

*

*

In par. 3.3 beschouwen we een zender die slechts een sig

naal van de vorm S~,b uitzendt, waarbij we a en b bekend
J

veronderstellen.

In par. 3.4 beschouwen we een zender die twee aaneengeslo
a b a' b'

ten signalen Si' Sj ,

bekend veronderstellen.

maal de positie van de overgang tussen beide signalen de

tekteert voor deze situatie.

In par. 3.5 wordt dan aangetoond dat de voorgaande theorie,

gekombineerd met het Kalman filter.een mogelijkheid biedt

voor een suboptimale ontvanger voor het gegeven communica

tie schema.
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3.2 HET VEKTORMODEL

Er wordt uitgegaanvan de situatie dat de zender van fig. 3.4 slechts

a been bericht Sj' verstuurt. De hoogte b en de helling a wordt bekend

verondersteld. Alleen de lengte j is variabel volgens een Poisson
a b

verdeling. Voor de eenvoud van de notatie zal Sj' in deze paragraaf

verder aangeduid worden met Sj (a,b zijn immers bekend).

Er geldt

P(j) '"
-). j

e ).
j!

j E: N

ZENDER

S( t)

+ ------1

r(t)

ONTVANGER

fig 3.4 ontvanger model voor een bericht

Er wordt eerst een vektormodel opgesteld voor deze signaalvormen.

Daarna zal dit model gebruikt worden om een optimale ontvanger af te

leiden.
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We bepalen een basis voor de signaalruimte. Daarom volgen eerst

enkele definities.

Inprodukt van de signalen Sjen Sk

(3.7)
Ol>

f s.(t)Sk(t)dt
Ol> J

Norm van een signaal

(3.8)

Genormeerd signaal

(3.9) [ S.( t) ]n
J

:~

S . (t)
J

nS.(t)II
J

De signaalvorm ej(t) wordt zo gedefinieerd dat een signaal Sk(t)

geschreven kan worden als (zie ref.5)

k
(3.10.a) Sk( t) := L Skj e .(t) waarbij

j=l J

(3.lO.b) Skj :~ (Sk( t) ,e j (t)) •

S

S

1

j-l j k + t

fig. 3.5 enkele signalen
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Voor alle signalen geldt,dat ze in de 1engte variabel zijn en niet in

de helling en de hoogte (zie fig. 3.5). Voor deze signalen geldt de

volgende eigenschap :

EIGENSCHAP Indien voor de signaalvorm ej(t) geldt dat ej(t)aO voor

t(j-1 en voor t>j dan geldt voor alle i>j dat sija Sjj

00

bewijs Voor alle i>j geldt Skj = _I Si(t)ej(t)dt a
00

s ..
JJ

j
1 S.(t)e.(t)dt a

j-1 J J

j
1 Si(t)ej(t)dt a

j-1

k
Sk(t) a I sjjej(t)

j a 1
GEVOLG

Wordt nu de Gramm-Schmitt orthonormalisatie procedure uitgevoerd op

deze serie signalen met een lengte varierend van 1 tIm k,dan wordt er

een basis gevonden voor de ruimte die opgespannen wordt door deze

signalen. De ruimte die gevonden wordt ziet er als volgt uit :

(3.11) el(t) "" [ Sl(t) r
e2(t) "" [ S2(t)-(S2(t).e 1(t»e 1(t) t =

[ S2(t)-(slle 1(t) In = [ S2(t)-Sl(t) r

k-1
ek(t) "" Sk(t) - I (S/t).ej(t» ej(t) In

j a 1
k-1

= [ Sk(t) - I sjjeJ.(t) In:: [ Sk(t) - Sk-1 (t) In
j=l



ALGEMEEN
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5.(t) - 5. l(t)] r 1 <: j <: k

(3.12 )

j

II 5.(t) - 5 j_
1
(t) 02 '"' J (at+b)2dt ,.

J j-1

-L[ (aj+b)3- (a(j-1)+b)3 ] =-31 [ 5 .(j)3_ 5 (j_1)3
3a a J j

*) Voor het bewijs zie appendix 1 .

e( t) +
t

j-1 j

fig. 3.6 een basisvektor

k + t

eDe j basisfunktie e.(t) wordt nu verdeI' aangeduid met de vektor e.
J -J

terwijl de vektor 5. correspondeert met het signaal 5.(t). AIle
-J J

signalen 51 tim 5
k

kunnen nu weergegeven worden door een lineaire

kombinatie van de vektoren e. met j€ f 1,2, .• k }.
-J

Dus voor i <:k kan geschreven worden:

5 ,.
-i

(3.13)

k

I d,Fj
j=l

met d
J
.:= (5 .,e j ):= s'j

-J - J

i<:j<:k

1 <:j <:i
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Voorbeeld k"3

fig. 3.7

I___ --4

'-----------.....-----_../
d 2

e
~-2

In ref. 5 wordt bewezen dat men voor witte Gaussische ruis enkel de

projektie van die ruis in de signaalruimte hoeft te beschouwen. De ruis

en de signalen hebben dan de volgende kenmerken in de k-dimensionale

ruimte:

(3.14 )

met

(3.15 )

(3.16 )

r-S.+n
- -J

00

r i =_f r(t)ei(t)dt
00

00

nk =_ f n( t)e i (t)dt
00

Voor de ruis geldt

(3.17)

(3.18)

(3.19)

E(n
j

)

E(n.,n.)
J ~

p «(1)n-

==

=

1

i=j

i*j
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3.3 DE ONTVANGER

Nu er een vektorvoorstelling voor de signalen (van 3.2 ) en de ruis

is gecreeerd, kan er een optimale ontvanger gedefinieerd worden in deze

signaalruimte. We nemen als optimale ontvanger de Maximum a posteriori

probability ( MAP ) ontvanger. Deze ontvanger is zo gedefinieerd dat de

ontvanger beslist voor het signaal !j als hij een vektor ~ ontvangt

waarvoor geldt :

(3.19) ) p~I.!=.E] aIle i*j

Met de mixed Bayes rule (ref.5) wordt dit :

(3.20)

Daar p (p) onafhankelijk is van i en j speelt deze term ook geen rol in
r-

de beslissing. De optimale ontvanger hoeft dus enkel de volgende funk-

tie te optimaliseren :

(3.21) df'(i) =
-\ i

e \
i!

1 1 2}EXP {- -2 II P - 5. n20 - -1.

Maximaliseren van df'(i) is echter het zelfde als het minimaliseren

van

(3.22) df(i) = -02ln(df'(i))

2 2 i 2 2 K/2 2
= 20 \ + 20 In(il/\ ) + 20 In(2'11'0) + 11.£ - 5i II

Worden nu de termen weggelaten die onafhankelijk zijn van i, dan

blijft de volgende beslissingsfunktie over

:=

(3.23) df(i) 2
:= lip - 5 n

- -i

1
2
i +
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We zien dat deze funktie opgebouwd is uit twee delen. 1. is de afstand
~

tussen de ontvangen vektor £ en de vektor ~i' behorend bij het bericht

ter lengte i.

Ci is een weegfunktie die alleen afhangt van de statistische gege

vens en de index i.

Indien de ontvanger een keuze moet maken tussen de lengte van de

signalen ~i en S. ,dan wordt er beslist voor ~i indien
-J

(3.24) df(i) ( df(j)

1
2

(
2 1~ +1 j + C j - c i := ciji J

2.£.. (S.-S) ( II S. 11
2

- n Si 11

2 + cij-J -i J

211 S. - sin Xij
( II S .11

2 - II Si 11
2 + c ij-J J

1 ns j ,,2_ IISi ,,2+ 2 2 • I .\ i
) ](3.25) .J.:..i..xij

(

2"S'-Si"
a In(

i! .\j
=: uij

-J -

£

s - S
)

j i
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INTERPRETATIE

De ontvanger maakt een projektie van de vektor £ op de

verbindingslijn ~i- ~j • Vervolgens wordt een drempel uij aangelegd.

Afhankelijk van de ligging van de projektie xij op de

verbindingslijn ten opzichte van x ij= ui~ beslist de ontvanger voor ~i

of S.
-J

~i * ~(------~)

fig. 3.9

* S.-J

In feite wordt de K-dimensionale ruimte opgesplitst in twee delen door

een (K-1)-dimensionaal vlak.

VOORBEELD

Beschouw de signalen ~~,d met l~j<K (d.w.z. met helling 0 en

hoogte d) in een K-dimensionale ruimte.

K-1 K

-+ t

fig. 3.10

Stel de ontvanger maakt alleen een keuze uit ~-1 en ~ • Worden deze

nu ingevuld in vergelijking 3.25 dan blijkt dat wordt gekozen voor ~

indien

(3.26)
2

".a-~"
2 2

II .a<-C ~-1 n + 20' In( A!K )
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Indien K kleiner is dan E(K) a X dan 1igt de bes1issingsgrens dichter

bij ~, Verder uitwerken levert

(3.27)

We zien dat de grens afhangt van de verwachting X en de lengte K van

het signaal en verder van de signaal/ruis verhouding d 2 / a2 • De

figuren 3.12 en 3.13 demonstreren deze afhankelijkheid. Merk op dat

voor KaX de grens precies in het midden van de verbindingslijn ~-1-~

valt Dit betekent dat u
K

_
1

K - d/2,

~-1 K a ~-1 K, ,

~-1 **'- ----lifr* ~

<

(

~-1 K,

x

~ K-1,

d

>

)

fig. 3.11 beslissingsgebied voor twee berichten

opm. ~-1 K + UK K-1- d, ,
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--~--------+------------!= ~-1

d Cd - ~ K-1),

KIES ~-1

KIES ~

x
K,K-l

+Ko 1 2 ••••• A. ••••••••

------------¥.----------"'''''"'''::::::::---- S := 5- ~

fig. 3.12 u 1 als funktie van K
K- ,K

KIES S 1
-[{-

a=oa

----------------------------- ~JK-1 =d/2

KIES ~-l

0=0

.--:--=---------::'..L..:------~____=----"'~----'........~.. =0o 1 2 ••••• •••• K::aA...... ,K-l

-~-~---'!---I------------~ K-1 =d,

fig. 3.13 u als funktie van (J2/d 2
K-1,K
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We beschouwen nu de situatie dat de ontvanger een keuze moet maken uit

drie berichten ~i' ~j' ~. Door deze berichten wordt een 2-Dimensionaal

vlak S opgespannen in de K-Dimensionale ruimte. Ret is vrij eenvoudig

in te zien dat er voor een optimale beslissing slechts de projectie van

de ingangs-signalen op het vlak S beschouwd hoeft te worden. In dit

vlak lopen drie lijnen ~iAj' ~jAk' ~Ai waarvoor respectievelijk geldt

dat df(i)=df(j), df(j)=df(k) en-df(k)=df(i).

We duiden .. i even waarschijnlijk als j" aan met i Aj. Als i, j en k

onderling niet gelijk zijn dan lopen de lijnen niet parallel ( immers

diAkl(.!i-~) en ~iAjl(.!i-!.j) etc. ).

We krijgen dus de volgende ver

deling van S in beslissingsge

bieden ( zie fig. 3.14)

S.
-~

\
\

\
\

uij \
\

\

di~ a
l

I
I
I
I u

jk
S.
-J

d
-j~k

fig. 3.14 beslissings

gebied voor 3

signaallengtes

Stelling: De lijnen ~iAj' ~iAk' ~jAk snijden elkaar in een punt van S.

Bewijs: In een 2-D vlak snljden twee niet parallelle lijnen elkaar in

precies een punt. Dus 3!.!e:l\(!.e:S)?(.!e:G!iAj?~j;}) dus voor

x: df(i)=df(j)=df(k) 3'!1.e:l\(1.e:S)?(1.e:G!i~j?~iAlJ) dus voor

1.: df(i)=df(j)=df(k) dus geldt ook !.e:G!iAj ?d
iAk

} daar er

slechts een punt is waarvoor dit geldt moet ~1.-gelden.

q.e.d.
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Ri is de ruimte met dimensie i die wordt opgespannen door i+1 berichten

uit 1\.

STELLING

(3.30)

(3.31)

BEWIJS

Indien K)n en verder

Vi<n ~,g,~(,g,e:R i _1) A ( df(1)=df(2)"" .••••=df(i)

dan geldt

Vi <n+l a~e:~ (,g,e:R i _1) A ( df(1)=df(2)= .•••=df(i)

Neem n+1 berichten willekeurig uit ~ en nummer deze 1 tim

n+1. Sl 2 3 is de aanduiding voor de ruimte die wordt, , ••• , n
opgespannen door de berichten 1 tim n.

Er is gegeven :

3!xe:~ (~e:S1,2, •• n) A (df(1)"=df(2)= •••• df(n)

a! ~_ (ze:S 2 3 )l A (df(2)=df(3)= •.•• df(n+1)
, Ze:-x ' ,'. n+

1 = {j,e:s I df(1)=df(2)= ••.• df(n)}1626••• 6n 1,2, •• , n+1

1 = {j,e:s I df(2)=df(3)"" ..•• df(n+1263 6••• 6n+1 1,2, •• ,n+1

Beide verzamelingen zijn 1-dimensionaal en liggen in de 2-

dimensionale verzameling S * .2636 ••• 60
Met andere woorden de "lijnen;;" ll~26•• 60 en 12636•• 6n+1

liggen in het "v1ak" S2636 •• 60 .Beide lijnen zi}n-niet

niet parallel dus de 1i}nen snijden elkaar in precies een

,g, waarvoor ge1dt dat df(1)=df(2)= ••• =df(n+1).
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Daar de keuze van de berichten willekeurig was) geldt

algemeen dat de l-dimensionale verzamelingen

Rn+ln 11 t.2~• ••~j-l~j+l. •~n+l

R 111n+l It.2~••• ~i-l~i+l•• ~n+l
voor i,j

1 "'i , j "'n+1 in de

(aanduiding 1 .1) en
J

(aanduiding 1 1)
i

2-dimensionale verzameling

in R
n

df(2)=df(3)= •••• =df(n)

5lt.2~•• j-l~j+l ••• ~i-l~i+l••• ~n+l liggen. Dus de doorsnede
bevat precTes een-punt s waarvoor geldt dat

df(1)adf(2)a ••• df(n+l). Maar dan is ~ een element van

elke verzameling 1 1 voor aIle j"'n+l. Dit betekent dat de
j

doorsnede van a~le 1 l's tenminste een element ~ bevatten
j

5tel er is nog een element~' waarvoor geldt dat

(~'€Rn+l) A(df(1)=df(2) •••• =df(n+l) dan is

Vi,j n+l~'€(lil~ljl) en

Vi' n+l~ € (1 l'l 1 1)
, J i j

uit het voorgaande is bekend dat deze doorsnede precies

een punt bevat,hetgeen betekent dat ~t=Q •

Q.E.D.

*) 52~~•••• An is 2-dimensionaal

gegeven : a! (l €R
,;;s. n-2

lndien nlen n2 beiden loodrecht op elkaar staan en

loodrecht op de (n-2)-dimensionale ruimte 52 3 ,dan
J J ••• n

geldt voor de verzameling punten met vektorvoorstelling

g,+ Ytl1 + 602 (y,8 €/R) dat df(2)=df(3)= ••••=df(n). Er

zijn in R niet meer dan twee richtings-vektoren die
n

loodrecht staan op 52 3 daar deze laatste verzameling
J J •• n

(n-2)-dimensionaal Is. Dit betekent dat 52~~••• ~n 2-

dimensionaal is.
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(3.32)

BEWlJS
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VnEN E!~€Rn df(1)=df(2)= ••••• df(n+1)

Ret bewijs volgt met volledige induktie uit beide

voorgaande stellingen (voor 0=1 en n=2 is het gestelde ook

eenvoudig te bewijzen).
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3.4 DETEKTIE VAN DE OVERGANG TUSSEN 2 BERICHTEN

In 3.2 is een optimale ontvanger afgeleid voor signalen S~,bCt) die
J

op t=O uitgezonden worden,zonder dat er nog een signaal op volgt. De

waarden a en b zijn daarbij bekend verondersteld. We zullen nu dit

model uitbreiden tot een situatie waarin successievelijk twee
a b a bsignaalvormen Si l' l(t) en SjO' OCt) aaneengesloten worden uitgezonden

beginnende op t=O. In dit model worden de a's en de b's weer bekend

verondersteld, evenals de totale lengte i+j. Er zal een ontvanger

gedefinieerd worden die de lengte ivan het eerste bericht optimaal

detekteert.

De ontvanger maakt een

keuze uit de volgende

mogelijkheden

i-2

i-1

i

fig. 3.14 de signaalvormen

j+2

j+1

j §..aI' b 1~a 0' b 0

i j



-34-

Ret probleem dat zich nu voordoet is dat we nu niet meer kunnen vol

staan met de eenvoudige basis van de voorgaande paragraaf. Men kan met

behulp van deze basis-vektoren namelijk geen signalen voorstellen die

en verschillende hellingen en verschillende hoogten hebben. Daarvooor

zou bij elke e. nog een e.' gedefinieerd moeten worden. Dit zou het
-J -J

geheel vrij komplex maken.waardoor de praktische uitvoerbaarheid in het

gedrang zou komen. Ret probleem zal daarom als voIgt aangepakt worden:

Stel dat we een basis hebben voor de signaalruimte behorend bij
aObOdeze twee berichten. Extrapoleer nu S. (t) tot een signaal met hel
J

ling a O en hoogte b O dat begint op t=O en eindigt op t=i+j :definieer
aO' bO aO' bOhet signaal Si+j ~t). Si+j (t) kan weergegeven worden als een lineaire

kombinatie van de basis-vektoren • Er wordt vervolgens een reversibele
aO,bO

operatie gedefinieerd die bestaat uit het aftrekken van Si+j (t)

van het ontvangen signaal. De reversibele operatie is in feite een

translatie in de signaalruimte. Daar de operatie reversibel is geldt
aO,bO aO,bOdat voor M.L.-detektie aIleen maar de signalen r-S.+. (t) en Si+. (t)

- -~ J - J
beschouwd hoeven te worden.

Er wordt na deze operatie in feite aIleen gewerkt met signalen van de

vorm:

(3.33)

S(t) '= 0

o<:t <:i

i <:t <:i+j
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Men kan dus vo1staan met een basis voor de signaa1vormen met

he11ing (a l - ao) en hoogte (b l - bo). Dit betekent dat de theorie van

de vorige paragraaf ook hier gebruikt kan worden. Tot slot zu11en we

aantonen dat het inderdaad vo1doende is om a11een de projektie van de

ruis in de beschouwing op te nemen.

a
l

, b
lDefinieer een basis voor de tota1e ruimte waarin zowe1 S

i
ao,bO aO,bOS a1s S kan worden weergegeven. Neem daartoe ana100g aan
j -i+j

(3.11) basisvektoren u
l

(zie fig. 3.15) met RUlli .. 1.

1-1 1 i+j

fig. 3.16 keuze van de basis

Om de tota1e set signa1en te beschrijven is er beha1ve de set ~l's nog

een set ~l's nodig. Kies deze a1s vo1gt :

(3.34 ) 0< l,k < i+j

Een signaa1 na de reversibe1e operatie kan uits1uitend met u
1
's be

schreven worden; voor de ontvangen vektor zijn zowe1 u1 's a1s ~l's

nodig.
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Dit wordt ala voIgt weergegeven

(3.35)

(u) (v)
:= ( d1 ,0,d2 ,0, ••.•••• ):= 5

i
+ °

u u --
voor de ontvangen vektor :

(3.36)

Vullen we dit in ,in df(i) dan voIgt

(3.37)

= "i~u)- 2..(u) ,,2 +2.E,(v) (i~u)-..e.(u)) + " p(v) 11 2 + c
i

(u)

,. II 5 _ p(u) 02 + (v) 82 +
-i - 2.. c i

Daar 8 2..(v) " onafhankelijk is van i hoeven we aIleen de projektie van

de ruis in de signaalruimte te beschouwen.

Ret hele proces kan ook voorgesteld worden als in fig. 3.17.



ONTVANGER

,- - -- -- --l
I I

~
I

I
I

~ bJI I
( >

1+j I i MAP- I i

I
ONTVANGER I

I
I

I w
r ......
- I

I I
I I
I I
I I
L_
---~-------J

KANAAL

r - --1
I I
I I
I I
I I
I~+j

~
( >

-I

I '(a l+aO)t + b l+b O

I
I

I

ZENDER

a 1t+b 1

d
( ~

i

I I
I s I

aot + b O I ICd: :N(O,O') I

1+j ~ L-.l-- --I~- ---'
fig. 3.16 schematische voorstelling van het proces
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3.5 R.L.B. MET EEN MAP-ONTVANGERMODEL

In paragraaf 3.4 hebben we gezien hoe de theorie van de MAP

ontvanger gebruikt kan worden om de overgang tussen twee berichten

optimaal te detekteren. Riervoor heeft de ontvanger de kennis nodig van

,de hellingen, de hoogtes en het tijdstip van zenden van het eerste

bericht.

Voorts hebben we met het Kalman filter een instrument in handen dat

een M.S.E.-schatting uitvoert voor de hellingen en de hoogtes. Met de

aanname van Gaussische ruis komt een M.S.E.-schatting overeen met een

M.L.-schatting (zie ref. 2 p.22). Ret is nu in principe mogelijk om een

MAP-detektie uit te voeren voor het b.p. dat optreedt tussen twee

opeenvolgende lijnstukken mits de startpositie van het eerste lijnstuk

bekend is.

In de praktijk komt het er op neer dat er eerst met de oude R.L.B.

methode een schatting wordt gemaakt van ao,bo,a1,b 1 waarna deze gege

vens gebruikt worden in de MAP-ontvanger. Ret probleem is echter,dat de

schattingen sterk afhankelijk zijn van de positie van het b.p. tussen

beide lijnstukken.
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Ret nieuwe algorithme kan gerealiseerd worden door een samenwerking

tussen het Kalman filter en de MAP-ontvanger. Dit is uitgebeeld in fig.

3.18 •

r(t) MAP-
, ONTVANGER/

afbreken a,b,a',b'

R.L.B.

KALMAN
,

FILTER "-
" /

fig. 3.18 het nieuwe R.L.B.-algorithme

In het volgende hoofdstuk zal deze samenwerking verder uitgewerkt

worden.
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HET NIEUWE R.L.B.-ALGORITHME

4.1 WERKING VAN HET ALGORITRME

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven,is voor toepassing van

het MAP-algorithme kennis vereist van de hellingen en hoogtes van twee

opeenvolgende lijnstukken. Om deze kennis te verkrijgen wordt eerst het

oude algorithme uitgevoerd. Dit gebeurt in het subroutine DTLINE.

DTLINE start met de eerste samplewaarde op positie I van destart
scanlijn en maakt vervolgens een R.L.B. bestaande uit twee

opeenvolgende lijnstukken. Heeft DTLINE eenmaal het tweede b.p. (bP2)

gevonden dan beschikken we over redelijke schattingen voor de hellingen

en hoogtes van de lijnstukken. Met de gevonden gegevens is de

subroutine MLLINE dan in staat om een MAP-beslissing te nemen.

MLLINE start daarvoor ook op de positie I door de eerste tweestart
samplewaarden aan het filter toe te voeren. Vervolgens wordt er met het

MAP-criterium beslist of er afgebroken moet worden. Is dat niet het

geval, dan wordt de volgende samplewaarde aan het filter toegevoerd en

er voigt een nieuwe beslissing. Deze procedure wordt net zo vaak

herhaald tot besloten wordt om het lijnstuk af te breken (de

voorlaatste positie wordt bPi).
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Hierna wordt de subroutine DTLlNE weer aangeroepen met als

beginpositie I = bP1 en de hele eyelus wordt opnieuw doorlopen omstart
de positie van het volgende b.p. te bepalen. Dit proees wordt herhaald

tot de R.L.B. van een lijn bekend is. De subroutine MAXLlNE kombineert

op deze manier de subroutines MLLlNE en DTLlNE in een procedure die

de R.L.B. bepaalt voor het intensiteitspatroon van een lijn uit het

beeld (zie fig 4.1).

I =0start

DTLlNE

I bP1start

bepaalt m.b.v. a-erit.

2 lijnstukken vanaf

I met uitkomststart

MLLlNE

EINDE

LIJN f-

c1_
bepaalt m.b.v. MAP-erit

1 lijnstuk vanaf I EINDE
start - -

met uitkomst : LIJN

I = bp +1
start 1

EEN LIJN

fig. 4.1 subroutine MAXLlNE KLAAR
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In de subroutine MLLINE kunnen , overeenkomstig de theorie , een

drietal bewerkingen onderscheiden worden :

1) De subroutine start het filter op de beginpositie en

maakt een schatting a(t 1) en b(t 1) voor de

hellingen en hoogtes die behoren bij de

rechte lijn door de eerste t 1 samplewaar-

den. Merk op dat in het algemeen

a(t1)*a(t Z) en b(t1)*b(t z) . Er onstaat de

volgende situatie (zie fig. 4.2):

I aot + b o
I
I
I ~

---I
I
I
I

I

~ A
t=O t 1 t z t 3 bp ~21

fig. 4.2 situatie na t 1 samplewaarden
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De reversibele operatie wordt uitgevoerd. Dit betekent dat
A

in het interval [I jbP2] de funktie a t+b zowel vanstart 0 0

het intensiteitspatroon als van de R.L.B. wordt

afgetrokken.

Er wordt een MAP-beslissing genomen op basis van de

resterende signaalvorm. Voor de beslissing worden slechts

drie mogelijke lengtes beschouwd : t 1, t 2=t 1+l en t 3=t 1+2.

Voor elke lengte wordt een beslissingsfunktie df(i)

uitgerekend. Is nu df(tl)~df(t2) en df(tl)~fd(t3) dan

betekent dit,dat het signaal ter lengte t 1 de grootste

a posteriori waarschijnlijkheid heeft. In dat geval

er wordt er besloten om af te breken en is t 1 de nieuwe

positie van het b.p. • Is echter niet voldaan aan de

bovenstaande voorwaarde, dan wordt besloten om de R.L.B.

te verlengen. Er wordt een nieuw pel aan het filter

toegevoerd en de stappen 1 tim 3 worden herhaald voor

t 1:=t 1+l. Dit proces gaat door tot het b.p. is gevonden.

~~~~~~~~~ Er is in bovenstaande uitleg uitgegaan van een keuze uit

drie mogelijke berichten. Ret is uiteraard ook mogelijk om

een groter of kleiner aantal berichten in het model op te

nemen.
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***********************************************************************

Ret hierboven beschreven algorithme volgt rechtstreeks uit de theo

rie. Men kan het echter ook op een meer intuItieve manier interprete

reno Stel het signaal ret) wordt ontvangen en de ontvanger moet een

keuze maken uit de lengtes i en i+1. Ret is gegeven dat het te detekte

ren signaal bestaat uit twee lijnstukken, het eerste met helling a i en

hoogte b i het tweede met helling a O en hoogte boo

De ontvanger vraagt zich telkens af of de r.l.b. moet worden afge-
a 1 ,b1 aO,bObroken of niet : er moet een keuze gemaakt worden uit ~ i en 1i +1

i i+1

fig. 4.4 IntuItieve uitleg ML-criterium

Dit komt overeen met de vraag of ret) in het interval [i;i+11 het

meest overeenstemt met ait + b i of met aot + bOo In het laatste geval

wordt besloten tot afbreken.
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Ret nemen van de beslissing vertoont twee aspekten

Er wordt een maat voor de correlatie bepaald in het

interval [i;i+1]

(4.1)
i+1

crl • f s(t)r(t)dt
i

Rierbij wordt voor set) achtereenvolgens ait + b i
en aot + b o ingevuld. Er wordt gekozen voor die

set) waarvoor de correlatie minimaal is.

b) §.!:!.!:l:!.!:l:!~h~_!~~l:E~

Er wordt op basis van de a priori kansverdeling,

een uitspraak gedaan over de waarschijnlijkheid dat

de lengte van het eerste bericht i of i+1 is :

(4.2) • f ( i, A, (12 )

De totale beslissingsfunktie df(i), kombineert beide bewerkingen in

een beslissing.

***********************************************************************
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4.2 IMPLEMENTATIE

Ret algorithme zoals dit is beschreven in par. 4.1 is geprogrammeerd

in FORTRAN op een PRIME 350 mini~omputer. Er zal hier aIleen een be

schrijving worden gegeven van de twee meest essentiele subroutines:

DTLINE en MLLINE.

DTLINE

De subroutine DTLINE maakt gebruik van het o-criterium met "vooruit

kijken". Om rekentijd te besparen wordt het "vooruitkijken" in een

vereenvoudigde vorm toegepast. Het gebeurt niet zoals in hoofdstuk 2

door nog een extra samplewaarde aan het filter toe te voeren. Ret

wordt hier gerealiseerd door het lijnstuk te extrapoleren naar de

volgende positie op de scanlijn. Indien voor dit geextrapoleerde

lijnstuk de afwijkingen in de laatste twee posities kleiner dan 0 zijn,

wordt er besloten tot afbreken.

2E~~!!.!~S

In een testprogramma bleken er geen verschillen op

te treden in de beide manieren van "vooruitkijken".

DTLINE gebruikt als in~2~! de parameters So en Po (Kalman filter), 0 en

I (startpositie op de scanlijn).start
Als ~.!!~2!r levert DTLINE een r.l.b. die bestaat uit twee lijnstukken

met hellingen aO ' a
1

en hoogtes b
O

en b
1

,terwijl de b.p.'s op de posi-
1\ 1\

ties bPI en bP2 liggen ( zie fig 4.5 ).
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---------------~-....
....... -.... -....

1\

bp
2

I
start

___________¥-- --.l.. --.I

fig. 4.5 uitvoer DTLINE

MLLlNE

De subroutine MLLlNE dient de beslissingsfunkties df(i) te

genereren alvorens er beslissing kan worden genomen. De berekening van

df(i) kan, met name voor grote i, vrij veel tijd in beslag nemen. Om

dit binnen de perken te houden, kunnen nog enkele vereenvoudigingen

aangebracht worden •

Stel er moet een keuze gemaakt worden uit twee lengtes i en i+1. Dit

gebeurt in de (i+1)-dimensionale ruimte. De funkties moeten nu met

elkaar vergeleken worden.
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2 2a) Beschouw de eerste termen L i en L i+1 van de beslissingsfunkties

(4.4) (nLs =0
i,i+1

(4.5)
2 i+1 2 i 2 2

£ - !i+1 n = L (P j-s i +1 j) = L (PJ.-s ij ) +( Pi +1-si+1 i+1
j=O 'j=O '

i 2
De term L (P.-s ij ) komt in beide uitdrukkingen voor en speelt daarom

j=O J
geen rol in de beslissing.

b) Beschouw vervolgen de tweede term, analoog aan a) kan men in plaats

van df(i) en df(i+1) ,ook df(i)-c i en df(i+1)-ci vergelijken. Dit

betekent breek af indien :

(4.6) df(i) <; df(i+1)

of

df(i)-c i <; df(i+1) - c i
of

2 2np - !i 0 <; n.e. - !i+1 n + ci+1 -c i

2 2iIn(i+1/A)'" 0.e. - !i+1 n + .

Uit a) en b) voIgt dat er afgebroken wordt indien

(4.19)

~E~~!!!~~ Voor meer dan twee berichten kunnen de

beslissingsfunkties ook vereenvoudigt worden

(dit gaat geheel analoog aan het voorgaande ).
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Er zijn twee uitvoeringen van MLLINE gerealiseerd die twee, dan wel

drie berichten betrekken in hun beslissingen. De werking van MLLINE

voor twee berichten is weergegeven in de flowchart van fig. 4.6 •

MLLINE heeft als in!~!! de parameters : sO'PO (variantie Kalman filter
2a (variantie van de ruis), A (de verwachtte lengte van het lijnstuk)

en I • Er is dus een vrijheidsgraad meer dan bij DTLINE. Alsstart
~~~!~!! levert MLLINE een r.l.b. bestaande uit een lijnstuk, dat

loopt van I tot het gevonden b.p. •
start
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I:-I
start

t:-O

I:-I+1

t :=t+1

ja

I)I '------Imax ....

KALMAN FILTER

REVERSIBELE

OPERATIE

CORRELATIE :

EINDE
LIJN

c t+1 = 2 a2In( t+1/ A)

df( t)- p2
t+1 2

df( t+1)= (Pt+1- St+1) +c t+1

df(t) <; df(t+1)

bp:=I-1

RETURN fig. 4.6 FLOWCHART

MLLINE (2 berichten)
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5.1 EXPERIMENTEN PER LIJN

om de werking van het algorithme te testen zijn er programma's ge

schreven die de r.l.b. bepalen van het intensiteitspatroon van een lijn

uit een beeld. De resultaten daarvan werden getekend op een grafisch

beeldscherm. Om nu de methodes te kunnen vergelijken werd tevens een

r.l.b. met SECIN bepaald en getekend in dezelfde figuur.

Het Kalman filter werd zowel in MLLINE als in DTLINE gestart met POa

SOalOO. Als beginwaarde werd voor de hoogte xl en de helling x2
gekozen

DTLIN

MLLINE

~=O

a
l

en bl zijn afkomstig van DTLINE

A konstant

De eerste experimenten zijn uitgevoerd met een konstante waarde voor

A • Hiervoor werd de gemiddelde lengte van een lijnstuk ingevuld.

Volgens ref.2 ligt deze in de grootte-orde van 15 voor &=8 • ( Er zijn

meerdere kombinaties van O,A geprobeerd ).

Bij een globale beschouwing van de resultaten valt het volgende op:

* de r.l.b. "past" beter op het intensiteitspatroon :dat wil

zeggen :het vermogen van het restsignaal is duidelijk

kleiner dan dat van SECIN.

* er treden onnodig b.p.'s op ,op plaatsen waar de lengte

ongeveer gelijk is aan A. Dit verschijnsel is vrij logisch

gezien de aard van het MAP-criterium.
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A variabel

Bij de tweede serie experimenten is A variabel gekozen. Voor A is tel-

kens bPl - I ingevuld (de lengte van het lijnstuk dat DTLINE afle-start
vert. In de vergelijking van de resultaten van deze variant op MAXLINE

valt het volgende op :

* Ook hier is het vermogen van het restsinaal kleiner. Bij

meting blijkt dit vermogen voor bepaalde lijnen zelfs 10 a
20 % verlaagd te zijn.

* Ret aantal b.p.'s is groter. Gemiddeld blijkt er minder

dan een b.p. per lijn extra op te treden. MAXLINE vertoont

op bepaalde plaatsen de neiging om kleine lijnstukjes te

vormen met een lengte van 2 a 3 pels.

* Ret aantal b.p.'s dat optreedt is sterk afhankelijk van de

gekozen o. De invloed van 0 2 op het aantal b.p.'s blijkt

daarentegen veel kleiner te zijn. Een 0 2 van ongeveer 50

geeft de beste resultaten.

* De verschillen tussen MLLINE met een keuze uit 2 of 3

lengtes zijn uiterst gering.

Ret feit dat het aantal b.p.'s dat optreedt,sterk afhankelijk is van

de gekozen o,volgt rechtstreeks uit de intu!tieve verklaring die in het

vorige hoofdstuk is gegeven. In MLLINE wordt namelijk gecorreleerd met

een signaalvorm die bepaald is met DTLINE. OTLINE levert lijnstukken af

waarvan de hellingen en hoogtes sterk afhankelijk zijn van de gekozen

o. Zodra er een correlatie optreedt met het tweede lijnstuk dat DTLINE

aflevert ,besluit MLLINE tot afbreken van het "lopende" lijnstuk.

Verder treedt er door de keuze van AS bPl -I natuurlijk ook eenstart
sterke afhankelijkheid van 0 Ope Toch blijkt als 02s0 ingevuld wordt

(:we maken geen gebruik van de a priori kennis van de kansverdeling )

dat er nog steeds een sterke afhankelijkheid van 0 optreedt. Hieruit

blijkt dat de invloed van 0 voornamelijk tot stand komt door de corre

latie.
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Uitgaande van bovenstaande verklaring kan ook het optreden van de te

kleine lijnstukjes begrepen worden. Nadat in DTL1NE de eerste sample

waarden aan het filter zijn toegevoerd, is de "stand"van het Kalman

filter (x 1,x2) sterk belnvloedt door de "texture",waardoor de drempel 0

sneller overschreden wordt. Extrapoleren helpt in dit geval niet, omdat

de "stand" van het filter daardoor niet v~randerd.

-----

I 1+1 1+2

fig. 5.1 a)"vooruitkijken" door

extrapoleren

I 1+1 1+2

b) "vooruitkijken"

Deze eigenschap is de verklaring van het feit dat er te vroeg wordt

afgebroken in DTLINE. De resultaten worden doorgegeven aan MLLINE waar

dan ook weer te kleine lijnstukken worden gevormd.

Een voor de hand liggende oplossing van het probleem is de invoering

van het oude "vooruitkijken" zoals dat in hoofdstuk 2 is beschreven

(zie fig 5.1a,b ).

Nog een andere mogelijkheid is de invoering van een minimale lengte

voor de lijnstukken die OTLINE produceert. Dat dit niet perse hoeft te

leiden tot vergroting van het vermogen van het restsignaal,ligt daaraan

dat de definitieve beslissing voor de positie van het b. p. pas in-
/ -

MLLINE genomen wordt. In MLL1NE worden daarom geen beperkingen opgelegd

aan de lengte van de lijnstukken.
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De twee mogelijkheden zijn getmplementeerd en het blijkt dat een

kombinatie van beide t de beste resultaten levert. Het aantal te kleine

lijnstukjes t daalde aanzienlijk zonder het vermogen van het restsignaal

te vergroten.

5.2 EXPERlMENTEN PER BEELD.

Om de kwaliteit van de r.l.b. voor een volledig beeld te beoordelen

zijn er programma's ontwikkeld t die het rechte lijnen beeld t het rest

signaal of de posities van de b.p.'s zichtbaar maken op een monitor.

Voorts is het programma ZPICT (zie ref. 2 ) aangepast aan MAXLIN om

metingen te doen aan het rechte lijnen beeld. ZPICT splitst de b.p.'s

op in oude en nieuwe b.p.'St volgens een bepaald "match"-criterium. In

dit "match"-criterium wordt getest hoe sterk een b.p. gecorreleerd is

met een b.p. op de voorgaande lijn(en).

In dit criterium wordt rekening gehouden met de amplitudesthellingen

en de posities van de b.p.'s • Er wordt een weegfunktie bepaald waarin

de coefficienten cl t c2 en c3 bepalen in welke mate de bovengenoemde

faktoren thet "match"-criterium be!nvloeden. Overschrijdt de weegfunk

tie een bepaalde drempel D dan heet het b.p. "gematched" en wordt het

bij de oude b.p.'s ingedeeld. Wordt de drempel niet overschreden dan

heet het b.p. een nieuw b.p. .De amplitudes en de posities van de

b.p.'s kunnen geconditioneerd gecodeerd worden waardoor er een kleiner

aantal bits voor nodig is. ZPICT houdt de verdelingen bij van de ampli

tudes en de posities van beide series b.p.'s en bepaald op basis daar

van de entropie H(b.p.).
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Er zijn een aantal experimenten uigevoerd met verschillende waarden

voor de diverse parameters. Voor c1,c2,c3 en D werden telkens dezelfde

waarden gekozen als in ref. 2 namelijk 0,0,1 en 5. Over de resultaten

kan het volgende opgemerkt worden :

* Subjectief beschouwd is er een kleine verbetering waar te nemen

in het rechte-lijnen beeld op de monitor. Ret restsignaal

zichtbaar gemaakt, vertoont globaal bezien het zelfde patroon als

dat van SECIN (verschillen in intensiteit waren echter moeilijk

waar te nemen). De posities van de b.p.'s liggen nog steeds

versprongen ten opzichte van de contouren (plaatselijk soms beter

en soms slechter dan bij SECIN )

* Uit metingen met ZPICT blijkt dat er meer b.p.'s optreden bij

MAXLIN (zie tabel 5.1). Ondanks het grotere aantal b.p.'s blijkt

de entropie nauwelijks af te wijken van 1.1 bit/pel voor 0-8 •

(12 IIb.p. R(b.p.)

SECIN 2377 1.10

MAXLIN 10 2469 1.09

50 2519 loll

100 2519 loll

400 2549 1.137 tabel 5.1

tabel 5.1 meetresultaten MAXLIN en SECIN

* Bij kleine 0 blijken er sporadisch problemen op te treden bij

MLLlNE doordat deze subroutine dan veel te 1aat afbreekt.
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Een verklaring voor het laatste verschijnsel is, dat de werking van

het ML-algorithme in feite aIleen gedefinieerd is in het gebied tussen

het startpunt en het tweede breekpunt dat DTLIN afgeeft. Voor kleine

o worden de lijnstukken dermate klein en daardoor de de schatting voor

xl en x2 dermate onnauwkeurig ,dat MLLlNE in bepaalde gevallen niet

afbreekt in het gedefinieerde interval. Is het tweede b.p. eenmaal

gepasseerd in MLLlNE, dan "slaat het algorithme op hal" en breekt niet

meer af. De remedie voor dit euvel is een eenvoudige test op over

schrijding van het gedefinieerde gebied voor kleine o.

KONKLUSIE

MAXLlNE is in staat am met dezelfde hoeveelheid bits die SECIN nodig

heeft voor de codering van de b.p. informatie, een verkleining van het

vermogen van het restsignaal te realiseren. Als er van uit gegaan

wordt dat een kleiner vermogen van het restsignaal, een lagere rate

nodig heeft voor de codering van het restsignaal, dan leidt dit tot de

konklusie dat MAXLlNE een verbetering is ten opzichte van SECIN.
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RET KOPPELEN VAN L1JNEN

U1t het vor1ge hoofdstuk b11jkt dat de b.p.'s d1e bepaald z1jn met

MAXL1NE , nog steeds n1et op "gladde" contouren l1ggen. Men kan de

hoeveelhe1d 1nformat1e van de b.p.'s verlagen door een sterkere cor

relat1e aan te brengen 1n de b.p.'s die op opeenvolgende lijnen lig

gen.

De subroutine MAXL1NE biedt daarvoor twee mogelijkheden

a) koppelen Kalman filter

b) koppelen posities b.p.'s

De koppeling komt tot stand door voor de startwaarden van het Kalman
n-1 n-1filter op lijn n de amplitude x (I ) en de helling x

2
(I t )s art

1 start
van l1jn n-1 te nemen (zie fig 6.1):

n-1
:~ ~ (1start)

n-1
:~ ~ (1start)

Dit betekent dat het Kalman filter 1n eerste instantie dezelfde

richting aanneemt als het lijnstuk op de voorgaande lijn. Door de

keuze van So en PO' wordt de vrijheidsgraad van het filter bepaald.

Een kleine waarde voor So en Po betekent dat de r.l.b. weinig vrij

heid krijgt om zijn helling en amplitude aan passen te passen aan het

intensiteitspatroon. Daardoor wordt de correIatie tussen de hellingen

en amplitudes we11swaar groter, maar daar staat tegenover dat door de

stugheid van het filter het aantal b.p.'s kan toenemen.
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: I start I bp

l1jn n ) !

I start

fig 6.1 koppeling lijnen

""bp

De positie van het eerstvolgende b.p. op lijn n-1 na de positie Istart

dient nu als schatting voor de positie van het b.p. op lijn n. De

mate waarin aan deze schatting wordt vastgehouden,wordt bepaald door

de keuze van (12.

Voor het opzoeken van bijbehorend b.p., xl en x2, op de voorgaande

lijn, is de subroutine KALMSTART geschreven. Deze wordt aangeroepen in

de subroutine DTLlNE • Zowel het b.p. van de voorgaande lijn (bp) als

het b.p.bepaalt in OTLlNE, kan worden doorgegeven als schatting voor

het b.p. dat MLLlNE moet vinden.

Ret totale programma voor de r.l.b. van een lijn is geschreven

onder de naam COpy en vertoont verder weinig verschillen met de laat

ste versie van MAXLIN.

Er is een meetprogramma geschreven onder de naam COPYPIC. Oit

meetprogramma bepaalt analoog aan ZPICT, de entropie op basis van de

verdeling van de b.p.'s.
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Om de resultaten van deze methode te testen is er een tekenprogram

ma ontwikkeld waarmee de r.l.b.'s van twee lijnen uit een beeld ,aan

elkaar gekoppeld kunnen worden. Ret programma tekent de r.l.b.'s van

beide lijnen op het grafisch beeldscherm.

Verder is ook hier het rechte lijnenbeeld met het restsignaal en

het breekpunten patroon zichtbaar gemaakt op de monitor. De resultaten

zijn telkens vergeleken met die van SECIN. Rierin viel het volgende op:

* De resultaten vertonen ongeveer dezelfde eigenschappen als die

van MAXLIN :

* kleine verbetering in de beeldkwaliteit van het

rechte-lijnen beeld op de monitor.

* de posities van de b.p.'s liggen nog steeds niet

op gladde contouren.

* het vermogen van het restsignaal is (per lijn

beschouwd) nog steeds duidelijk kleiner.

* het aantal b.p.'s is nog ongeveer even groot •

* De entropie blijkt enigszins te zijn afgenomen maar het ver

schil is kleiner dan 0.03 bit/pel.
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METHODE 0 2
so' Po lib. p. ' s H(b.p.)

KOPPELING

a 10 10 2483 1.11

a 10 55 2483 1.09

a 10 100 2529 1.09

b 10 10 2483 1.11

b 10 55 2481 1.09

b 10 100 2529 1.09

a 55 10 2622 1.17

a 55 55 2483 1.09

a 55 100 2481 1.09

b 55 10 2527 l.11

b 55 55 2481 1.09

b 55 100 2481 1.09

a 100 10 2526 loll

a 100 55 2480 l.09

a 100 100 2480 1.09

b 100 10 2529 loll

b 100 55 2483 1.09

b 100 100 2483 l.09

b 200 100 2444 1.08

b 300 100 2444 1.08

b 500 100 2448 l.08

methode a) alleen koppeling Kalman filter

methode b) zowel koppeling Kalman filter als koppeling

b.p.'s

tabel 6.1 resultaten COpy voor diverse combinaties

van de parameters
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Uit tabe1 5.1 en 6.1 kan men af1eiden dat het aanta1 b.p.'s van

COPYPIC enigszins is toegenomen ten opzichte van SECIN. Uit tabe1 6.2

b1ijkt dat de entropie van de posities is toegenomen met 0.01 bit/pel,

hetgeen ook te verwachten was op basis van het enigszins slechtere

contourenbee1d. Dat de tota1e entropie desondanks toch is afgenomen

met 2 a 3 % , is te verk1aren met een afname van de entropie van de

amp1itudes,hetgeen overeenkomt met de resu1taten in tabe1 tabe1 6.2 •

In tabe1 6.2 is aangegeven waaruit de tota1e entropie is opgebouwd.

Rieruit kan men af1eiden dat de meeste informatie (~ 70 % ),zit in de

amplitudes van de oude b.p.'s, terwij1 in de posities van de b.p.'s

slechts 10% van de informatie bevat is. Rieruit b1ijkt dat een

betere corre1atie van de amplitudes van de b.p.'s meer perspectieven

biedt voor een ver1aging van de entropie, dan een betere corre1atie

van de posities.

Om een betere corre1atie van de amplitudes te krijgen zou men bij

voorbee1d kunnen denken aan een uitbreiding van het MAP-criterium,

door een kansverde1ing voor de amplitudes aan te nemen. Met deze

toevoeging kunnen de b.p.'s van de voorgaande 1ijnen een ro1 spe1en in

het afbreekcriterium van de daarop vo1gende 1ijn.

SECIN * COpy (o2:200,so=po=100)

H(pos.nbp) 0,07 0,07

H(pos.obp) 0,16 0,17

nbp :nieuwe b.p.'s

H(amp.nbp) 0,10 0,09 obp :oude b.p.'s

pos :posities

H(amp.obp) 0,74 0,71 amp :amp1itudes

*) de ref.2

PROTOCOL 0,03 0,04

tot. H(b.p.) 1,10 1,08

tabe1 6.2 samenste11ing van de

entropie
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Ret is geb1eken dat een a1gorithme voor de rechte-1ijn benadering

van videosigna1en, gebaseerd kan worden op een abstrakt vektormode1.

Met behu1p van dit vektormode1 zijn we in staat geb1eken om een prak

tisch uitvoerbaar afbreekcriterium te formu1eren, dat niet a1 te vee1

afwijkt van de optima1e MAP-ontvanger.

Uit simu1aties b1ijkt dat er een vermindering van de hoevee1heid

informatie van de breekpunten van 10 a 20 % optreedt, terwij1 tege1ij

kertijd ook het vermogen van het restsignaa1 is afgenomen. Daar de

afname van het aanta1 bits/pel ten gevo1ge van deze vermogensverminde

ring niet bekend is, is de tota1e verbetering ten opzichte van de

vroegere methode niet aan te geven. Ret prob1eem van de positionering

van de breekpunten op gladde contouren,is nog niet opge1ost. Ret 1ijkt

aanbeve1ingswaardig om te onderzoeken in hoeverre de amplitudes van de

breekpunten op gladde contouren gep1aatst kunnen worden, immers ~ 70 %

van de hoevee1heid informatie van de breekpunten hangt samen met de

amplitudes. Hiertoe zou het MAP-detektie model uitgebreid kunnen wor

den met een een aanname voor de kansverde1ing van de amplitudes.
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APPENDIX 1

We zullen hier bewijzen dat de formule (3.11) voor ej(t) altijd geldig

is.

Stelling 1 Indien geldt:

dan volgt uit het Gramm Schmidt procedure

Bewijs:

k
en Sk t)=j~lsjjej(t)

Gramm Schmidt:

(1)

(2)

(3)

Hiermee is (1) bewezen,

met (4) en (5) voIgt verder:

en

dus:

(4)

(5)



Stelling 2:

Bewijs:

-A2-

115 .(t)-S. let) II
J r

Voor j=2 geldt het gestelde, met volledige inductie is het

gestelde dan geldig voor aIle j~.

q.e.d.
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OVERZICHT VAN DE ONTWORPEN PROGRAMMA'S

SUBROUTINES:

1) MAXLIN

2) COpy

3) DTLIN

4) DTLINC

5) MLLINE

6) KALMST

De programmatekst van de hoofdprogramma's waarin deze subroutines

worden aangeroepen is niet in het verslag opgenomen. Er volgt enkel

een overzicht gegeven van de belangrijkste programma's met een korte

beschrijving.

DRAW7:

DRAW8

DRAWl0

COpy

Tekent de r.l.b. van SECIN en MAXLIN in een figuur

op het grafisch beeldscherm. MAXLIN is uitgevoerd

met een MAP-criterium dat een keuze maakt uit 2

lengtes. Tevens kan het restsignaal getekend worden

en kunnen de posities en de hellingen van de

lijnstukken op het scherm bepaalt worden.

Is hetzelfde als DRAW7 alleen maakt het MAP

criterium nu een keuze 3 lengtes. Tevens wordt het

vermogen van het restsignaal geprint.

Is de laatste versie van de DRAW programma's met

daarin aangebracht alle wijzigingen die zijn

gesuggereerd in 5.2.

Dit tekenprogramma koppelt de r.l.b.'s van 2 lijnen

en tekent de resultaten in een figuur.
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