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Samenvatting

Het afstudeeronderzoek bestaat uit het zoeken naar methoden voor het optisch
genereren van voorgeschreven 2-dimensionale bandbegrensde lichtverdelingen met behulp
van binaire transparantiefuncties. De in dit onderzoek beschouwde transparantiefuncties
zijn functies welke bestaan uit identieke binaire pulsen. Probleem is het vinden van de
optimale pulsposities zodat na laagdoorlaatfiltering van de transparantiefunctie de
gewenste bandbegrensde lichtverdeling ontstaat.

In 1 dimensie is het probleem van pulsdichtheidsmodulatie al uitgebreid bestu
deerd. Het daar gebruikte integratieconcept is veralgemeniseerd naar 2 dimensies, en
gebruikt in 2 methoden. Bij de methoden volgens het integratieconcept wordt van het
domein van de gewenste intensiteitsfunctie eerst een domeinverdeling gemaakt en daarna
wordt in elk gebied een puls gezet. Daarnaast zijn ook nog 3 andere methoden ontwikkeld
om tot een oplossing te komen. Eén methode gaat uit van een neuraal netwerk (Kohonen
netwerk). Een tweede methode gaat uit van een algoritme dat gebruikt wordt bij vector
quantisatie. De derde methode maakt gebruik van het 'simulated annealing'-aIgoritme,
hetgeen een algoritme is om problemen met veel variabelen te optimaliseren. Met de
methode die uitgaat van het neurale netwerk zijn geen experimenten gedaan omdat uit de
literatuur blijkt dat het resultaat van het neurale netwerk (nog) niet met een puntdicht
heidsfunctie beschreven kan worden.

Uit de gedane experimenten blijkt dat het integratieconcept qua resultaat en qua
rekentijd de beste oplossingsmethode is. De methode met het vectorquantisatie-algoritme
geeft weliswaar iets betere resultaten, maar heeft daarbij wel een goede initiële schatting
van de pulsposities nodig (dus extra rekentijd). In tegenstelling tot de andere methoden,
geeft de methode die gebruik maakt van het 'simulated annealing'-algoritme oplossingen
die geen lokaal doch een globaal karakter hebben. Tevens bleek dat de resultaten alleen
zinvol zijn indien de gewenste lichtverdeling zeer nauw bandbegrensd is.

Een andere weliswaar voor de hand liggende conclusie die uit de experimenten
volgt is dat de resultaten beter zijn naarmate er meer pulsen gebruikt zijn. Dit uit zich in
een beter frequentiegedrag voor realisaties met meer pulsen, oftewel een lichtverdeling
behoeft minder bandbegrensd te zijn als er meer pulsen gebruikt worden.
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1 Inleiding

Het optisch genereren van voorgeschreven tweedimensionale bandbegrensde
lichtverdelingen speelt een belangrijke rol in de optica. Het genereren van zulke lichtver
delingen is namelijk noodzakelijk binnen allerlei gebieden van de optica zoals: beeldbe
werking, patroonherkenning, optische dataverwerking, optical computing etc. Omdat
grijstinten op een transparantie moeilijk te realiseren zijn, worden computer-gegenereerde
transparanties vervaardigd volgens het 'halftone' principe.

Bij 'halftone' transparanties is de mate van lichtdoorlating een binaire functie die
slechts de waarden 0 en 1 kan aannemen; dit is respectievelijk volledige doorlating en
volledige blokkering van licht. De transparantiefunctie kan dus worden beschouwd als een
functie welke is opgebouwd uit een reeks pulsen met hoogte 1. De gewenste, bandbe
grensde lichtverdeling ontstaat door het doorgelaten licht met behulp van een laagdoorlaat
filter te filteren, hetgeen optisch zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd. In figuur 1.1 is
geschetst hoe een dergelijke operatie uitgevoerd kan worden; hierbij is rp(x,y) de transpa
rantiefunctie en f(x,y) de gewenste lichtverdelingsfunctie. Met een Fourierlens, welke
werkt als een 2-D Fouriertransformator, wordt van de transparantiefunctie eerst een
afbeelding gemaakt naar het frequentiedomein. In het Fouriervlak wordt de gewenste
filtering gedaan met behulp van een laagdoorlaatfilter H(~ ,7]). Het laagdoorlaatfilter is in
principe een scherm met een gat erin. Daarna wordt er met een Fourierlens weer een
afbeelding gemaakt naar het plaatsdomein.

IngangsvJak

~(x,y)

Fourien'Jak Uitgangsl'Jak

f(x,y)

Figuur 1.1 Optische l(l(Jgdoorloorjiltering

Eén ontwerptechniek voor de transparantiefunctie gaat uit van pulsdichtheidsmo
dulatie. Bij deze techniek gaat het om het vinden van een functie welke is opgebouwd uit
identieke pulsen, waarvan het aantal per eenheid van oppervlakte variabel is, en waarvan
het frequentiespectrum binnen een gegeven bandbreedte zo goed mogelijk gelijk is aan het
spectrum van een te genereren bandbegrensde functie.
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Een methode om de functie bestaande uit pulsen te verkrijgen is door van de
gewenste functie het domein te verdelen in oppervlakte-elementen. De grootte van zo'n
oppervlakte-element is dan een maat· voor de transparantie in dat gebied. In eengebjed
met hoge transparantie krijgen we dan relatief grote oppervlakte-elementen, en in een
gebied met lage transparantie krijgen we relatief kleine oppervlakte-elementen. Door nu
op een bepaalde plaats in het oppervlakte-element een puls te plaatsen krijgen we een
benadering van de gewenste transparantiefunctie.
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2 Probleemstelling continue Pulsdichtheidsmodulatie

2.11-D continue Pulsdichtheidsmodulatie

Om een eenvoudige inleiding te krijgen tot de problematiek van de continue
pulsdichtheidsmodulatie gaan we eerst het probleem beschouwen in 1 dimensie. In het
geval dat we een intensiteitsfunctie hebben die van 1 variabele afhangt, kunnen we ons
voorstellen dat die intensiteit een functie van de tijd is. Bij die voorstelling is het wel
belangrijk om enkele fundamentele verschillen die tussen tijdsystemen en ruimtelijke
systemen bestaan niet uit het oog te verliezen. Bijvoorbeeld ruimtelijke filters mogen
gerust een non-causale output hebben.

Bij 1-D asynchrone pulsdichtheidsmodulatie is het de bedoeling om uitgaande van
een bandbegrensde functie f(t) een signaal <p(t) bestaande uit identieke pulsen te vinden
die binnen een bepaalde frequentieband een zo klein mogelijke afwijking geeft. Hierbij
geldt 0 S f(t) SI, en cp(t) = hEp(t-tJ, waarbij pet) de basispulsvorm is. Het begrip continu
wat in de titel van dit hoofdstuk staat, duidt erop dat de plaats tn van de pulsen niet
gediscretiseerd is. Schematisch kan het probleem als volgt worden voorgesteld, waarbij
eet) het bijbehorende foutsignaal is wat geminimaliseerd moet worden. (zie figuur 2.1).

f(t)

«;?(t)
h(t)

Figuur 2.1 Modell-D continue PDM

In de literatuur is niet veel geschreven over continue pulsdichtheidsmodulatie. In
[4] beschrijven Eschbach en Hauck een iteratieve manier van pulsdichtheidsmodulatie. Bij
deze beschrijving worden de pulsen voorgesteld door verplaatsbare punten waartussen
krachten heersen. De grootte van de kracht tussen 2 punten is afhankelijk van de afstand
tussen deze 2 punten en het lokale signaalniveau. De evenwichtstoestand van de punten is
dan een representatie van het ingangssignaal. In [3] beschrijven Eschbach en Hauck een
manier van pulsdichtheidsmodulatie die gerelateerd is aan frequentiemodulatie. Uitgangs
punt bij deze benadering is een draaggolf waarvan de lokale frequentie lineair evenredig
is aan de gewenste intensiteitsfunctie. Het gewenste PDM signaal onstaat door de
gemoduleerde draaggolf met een intensiteitsafhankelijke drempelfunctie te verminderen en
daarna met een stapfunctie binair te maken. In [1] en [2] beschrijft Van den Bulck een
methode van pulsdichtheidsmodulatie die kortweg omschreven kan worden als het
integratieconcept. Bij dit integratieconcept wordt het domein van de intensiteitsfunctie
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verdeeld in intervallen. Deze verdeling wordt op een zodanige manier gedaan dat voor elk
interval geldt dat de integraal van de intensiteitsfunctie over zo'n interval steeds gelijk is
aan een constante drempel h. Na deze intervalverdeling wordt in elk interval berekend
waar er een puls moet komen te staan.

Samenvattend kunnen we voor het I-dimensionale geval 3 methoden van PDM
terugvinden in de literatuur namelijk:

iteratieve PDM
PDM door middel van FM
PDM met behulp van het integratieconcept

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de eventuele problemen en de eventuele
voor- en nadelen bij generalisatie van deze methoden naar 2 dimensies.

2.2 2-D continue Pulsdichtheidsmodulatie

Bij het 2-dimensionale probleem hebben we een intensiteitsfunctie die afhankelijk
is van 2 variabelen. Ook nu geldt voor de intensiteitsfunctie: 0 ~ f(x,y) st. Er wordt
verondersteld dat deze functie bandbegrensd is. Getracht moet worden om een functie
<p(x,y), bestaande uit identieke pulsen, te vinden die binnen een bepaalde frequentieband
een zo klein mogelijk signaal e(x,y) oplevert. Zie figuur 2.2 waar de werkwijze schema
tisch wordt weergegeven. Voor de functie <p(x,y) geldt: ~(x,y)=hLEp(x-Xa,y-y.J, waarbij
p(x,y) de basispulsvorm is.

f(x,y)

'P(x,y)
h(x,y)

Figuur 2.2 Model 2-D continue PDM

Iteratieve PDM is conceptueel heel eenvoudig uit te breiden naar 2 dimensies. In
[4] wordt deze uitbreiding beschreven. Ieder punt ondervindt nu actie, door middel van
lokale krachten, van een set van andere punten welke de buren worden genoemd. In
tegenstelling tot het I-dimensionale geval is in het 2-dimensionale geval niet duidelijk met
hoeveel buren men rekening moet houden. In figuur 2.3 is een schets gemaakt van een
model van deze methode.
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Figuur 2.3 Fysiek model 2-D PDM

Bij dit model wordt rekening gehouden met 6 buurpunten. De lokale krachten, die
gesymboliseerd worden door veren, zijn afhankelijk van de afstand tussen 2 punten en van
de waarde van de intensiteitsfunctie halverwege de 2 punten. In de conclusie van [4]
duiden de auteurs erop dat de convergentiesnelheid van het iteratieve proces sterk
afhankelijk is van de startverdeling van de pulsen. Bovendien vergt deze iteratieve manier
van POM veel rekentijd.

In tegenstelling tot de hierboven genoemde iteratieve POM, is POM door middel
van FM heel moeilijk uit te breiden naar 2 dimensies. Een grote moeilijkheid hierbij is
het vastleggen van een frequentie. In het I-dimensionale geval kan een frequentie heel
eenvoudig worden vastgelegd door middel van een periode, terwijl een periode bijvoor
beeld kan worden bepaald door de afstand te meten tussen 2 maxima. In het 2-dimensio
nale geval is de afstand tussen 2 maxima afhankelijk van de richting waarin men meet:
het aantal 'buurmaxima' is niet langer meer duidelijk gedefinieerd. Terwijl in het 1
dimensionale geval de pulsbreedte wordt vastgelegd door 1 parameter, moet in het 2
dimensionale geval de pulsvorm worden vastgelegd door een functie. Deze moeilijkheden
zullen ongetwijfeld een rol spelen bij het feit dat tot nu toe nog niets gepubliceerd is over
2-D PDM door middel van FM.

PDM met behulp van het integratieconcept is' wat opzet betreft eenvoudig uit te
breiden naar 2 dimensies. In plaats van een intervalverdeling van het domein van de
gewenste functie moeten we nu het domein opdelen in oppervlakte-elementen. Bij deze
opdeling ~oet steeds gelden dat de integraal van de gewenste functie over zo'n oppervlak
te-element constant is en gelijk is aan een bepaalde parameter. Na deze opdeling van het
domein moet er in elk oppervlakte-element worden uitgerekend waar er een puls moet
worden gezet. In [1] wordt zeer beknopt ingegaan op deze methode van PDM. In [2] en
[5] wordt een implementatie beschreven van deze methode. Met name in [2] wordt
duidelijk gemaakt dat de vorm van de oppervlakte-elementen invloed heeft op het
uiteindelijke resultaat. Ook wordt met behulp van verschillende voorbeelden getoond wat
de invloed is van de verschillende manieren waarop men pulsposities kan uitrekenen. De
2 laatst genoemde artikelen maken in ieder geval duidelijk dat het integratie concept in de
praktijk goed te hanteren is.
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3 PDM van een constante intensiteitsfunctie

Pulsdichtheidsmodulatie van een constante intensiteitsfunctie is triviaal, maar is
wel een goede aanloop om tot een betere begripsvorming van de problematiek te komen.
Eerst wordt in het kort het I-dimensionale geval behandeld en daarna zal iets uitgebreider
het 2-dimensionale geval uiteengezet worden.

3.1 PDM van een constante 1-D intensiteitsfunctie

De eerste stap die we nemen bij het zoeken van een POM-signaal is het uitzoeken
van de basispulsvorm. De pulsvorm die we in deze analyse kiezen is de rechthoekpuls
met breedte h en hoogte 1. De parameter h zal over het algemeen klein zijn (h -c 1) en is
bepalend voor de resolutie bij niet-constante functies. De gekozen pulsvorm J'b(t) is
getekend in figuur 3.1.

-h/2 0 h/2

Figuur 3.1 De basispulsvonn

De functie die we moeten benaderen met behulp van PDM is de functie f(t), waarbij f(t)
een constante waarde c heeft met 0 S cS 1. De functie die we zoeken is de functie lP(t),
met cp(t)=EJ'b(t-tJ. Het is triviaal dat bij een constante intensiteitsfunctie de afstand tussen
de pulsen ook constant is. Rest ons nu nog een verband te leggen tussen de constante c en
de afstand tussen twee pulsen.
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Het gevraagde verband vinden we door een eis te stellen die nauw verwant is aan het
integratieconcept (zie §2.1) namelijk:

t. t.

Jj{t)dt= J[Ph(t-tll _ 1) +PII(t-t,)]dt=h
t'_1 '._1

(3.l)

Uit deze formule volgt: c(tn-lu_I)=h , dus de pulsen komen op constante afstand hlc van
elkaar af te staan. Uitdrukking 3.1 is verduidelijkt aan de hand van figuur 3.2.

Figuur 3.2 Relatie tussen pulsafstand en c

Indien de constante c de waarde 1 heeft komen de pulsen op afstand h van elkaar af te
staan. De pulsen raken elkaar dan precies en geven zodoende exact het beoogde PDM
effect weer. Bij een constante waarde van c tussen 0 en 1 wordt het beoogde effect pas
gekregen nadat het PDM-signaal is gefilterd door een laagdoorlaat filter.

3.2 PDM van een constante 2-D intensiteitsfunctie

Voor de te gebruiken pulsvorm gaan we in eerste instantie uit van een ruimtelijk
begrensde pulsvorm l'h(x,y) waarvoor geldt:

••
(3.2)

-.-.

Bij PDM van een constante 2-D intensiteitsfunctie ligt het voor de hand om van het
domein van de intensiteitsfunctie een partitie te maken met regelmatige veelhoeken.
Alleen met een regelmatige 3-, 4- of 6-hoek is een partitie van een vlak te maken. In
figuur 3.3 is een gedeelte van zo'n partitie getekend. De pulsen moeten in het midden van
de veelhoeken gezet worden.
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Figuur 3.3 Domeinverdeling met regelmatige veelhoeken

Getracht moet nu worden een verband te vinden tussen de parameter r en de intensiteit c.
Dit verband kan gevonden worden door de integraal van de intensiteitsfunctie over één
regelmatige veelhoek gelijk te stellen aan h. Dit levert voor de regelmatige 3-,4- en 6
hoek respectievelijk de volgende relaties op :

~T3 =
3[3 C

'4 = ~
(3.3)

W'6 =
.[je

De afstand tussen een punt en zijn dichstbijzijnde buurpunt is omgekeerd evenredig met
de wortel uit de intensiteit.

Door de partitie van het domein in regelmatige veelhoeken en de parameter r is de
transparantiefunctie vrijwel geheel bepaald. Welke van de 3 veelhoeken tot de beste
resultaten leidt, is niet onderzocht en is waarschijnlijk afhankelijk van het frequentiege
bied waarin we de intensiteitsfunctie en transparantiefunctie beschouwen. Het vermoeden
bestaat dat de regelmatige 6-hoek (hexagon) in het algemeen tot de beste resultaten leidt.
(zie ook Hoofdstuk 11).
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4 Definitie van problemen

In tegenstelling tot het vorige hoofdstuk, waarin de situatie is beschreven van een
constante intensiteitsfunctie, worden in dit hoofdstuk de problemen beschreven die men
tegenkomt wanneer men een willekeurige intensiteitsfunctie heeft. Ook in dit hoofdstuk
worden eerst de problemen geformuleerd die men tegen het lijf loopt bij l-D PDM. Na
deze aanloop volgt een formulering van problemen bij 2-D PDM.

4.1 Formulering van problemen bij l-D PDM

We beginnen eerst met de definitie van de te gebruiken pulsvorm. De te gebruiken
pulsvorm is als volgt gedefinieerd :

p(t)={l. Itl~hl2
h 0, Itl>h/2

De pulsvorm is getekend in figuur 4.1.

-
-h/2 0 h/2

Figuur 4.1 De basispulsvonn

Voor de Fouriertransform Ph(w) van 1>b(t) geldt:

(4.1)

(4.2)
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dus kunnen we schrijven :

De functie ~(t), met ~(t)=I;Ph(t-tJ, heeft als Fouriertransform ~(w) :

N
~(<a» =hsinr ( h(i)):I: e -J~t.

'\ 2 ,,-I

Voor de Fouriertransform F(w) van f(t) kunnen we schrijven:

•
F( (i) =Jf{t)e -j~tdt

-.

(4.3)

(4.4)

(4.5)

Het is nu de bedoeling door een optimale keus van 10 de frequentiespectra F(w) en 4>(w)
binnen een bepaalde frequentieband zo goed mogelijk aan elkaar gelijk te maken. Het
verschil tussen de spectra F(w) en ~(w) noemen we E(w) :

N

E«(i) =F(<a» -hsinc(hc..»E e -}wt.

2 11-1

(4.6)

We beschouwen E(w) binnen een bepaald frequentiegebied. We karakteriseren dit
frequentiegebied met behulp van een filter H(w) :

(4.7)

De bij H(w) behorende impulsresponsie noemen we het), en we gaan ervan uit dat
h(t)=h(-t). We gaan proberen de volgende uitdrukking te minimaliseren:

•

-.
•

-.
(4.8)

We gebruiken de benadering sinc(lhhw) == 1 (dit is voor Jhhw < 0.1, dus voor wS 1I5h ).
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Omdat we met deze benaderingen dezelfde resultaten verkrijgen als wanneer we met de
pulsvorm Ph(t) =hO(t) rekenent gaan we er in het vervolg vanuit dat:

We krijgen dan :

•

N N
<pet) =hE 6(t-t,,) - ~(w) =hE e -}wt.

,,-I ,,-I

•

(4.9)

-. -. (4.10)

Deze uitdrukking kunnen we eenvoudiger opschrijven als we gebruik maken van de 2
volgende notaties :

fit) =fit) *het)

<P i t) = !pet) *het)
(4.11)

Deze relaties betekenen dat <PB(t) en fB(t) de gefilterde signalen zijn van respectievelijk
<p(t) en f(t). Uitdrukking (4.10) kunnen we nu als volgt opschrijven:

•

-. (4.12)

Deze uitdrukking is ~O. Het gelijkteken geldt indien" <p(t) exact gelijk is aan f(t). Dit is
wanneer f(t) een signaal is dat uit pulsen bestaat. Omdat de eerste term aan de rechterkant
van het gelijkteken ook ~ 0 is en vastligt bij gegeven f(t) en H(w) kunnen we boven
staande uitdrukking minimaliseren door de sommatie uit (4.12) te maximaliseren. We
definiëren een waarderingsfunctie welke gelijk is aan die som :

(4.13)

Het maximaliseren van deze functie is een multivariabeloptimalisatieprobleem met N
variabelen. Het oplossen van dit probleem met conventionele optimalisatie-algoritmen is
zeer rekenintensief: veranderen we namelijk een pulspositie, dan verandert ook de functie
<Pa(t) en veranderen dus ook zijn afgeleiden.
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4.2 Formulering van problemen bij 2-D PDl\1

De te gebruiken pulsvorm is nu als volgt gedefinieerd :

Ph(XtY) =

1 Ixls.!.Jïi A IYI~.!.Jïi
2 2

o Ixl>.!.Jïi V IYI>.!.y'ii
2 2

(4.14)

Voor de Fouriertransform van Ph(x,y) geldt dan :

..

De functie ~(x,y) = Epb(X-Xa,y-yJ heeft dan als Fouriertransform :

Ook nu definiëren we een foutfunctie E(~,71) :

E(~tTl) =F( ~ ,Tl)-~(ç,Tl)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Deze foutfunctie beschouwen we weer binnen een bepaald frequentiegebied. We karakteri
seren dit frequentiegebied met behulp van een filter H(~ ,77) :

(4.18)

De hierbij behorende impulsresponsie noemen we h(x,y), en we definiëren DH op een
dusdanige wijze dat geldt h(x,y)=h(-x,-y). Net als in het l-D geval gaan we proberen de
volgende uitdrukking te minimaliseren :

•• • •

-.-. -.-.

Zonder de benaderingen sinc(lhev'h) =1 en sinc(lh~h) =1 is bovenstaande uitdrukking
zeer moeilijk te vereenvoudigen. Deze benaderingen zijn vrij goed voor lhev'h S 0.1 en
Ih71Y'h S 0.1, dus voor ~ < (5v'h)"1 en 'TI S (5v'h)" I , en leveren dezelfde resultaten op als
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wanneer we met Ph(x,y)=hó(x)ó(y) zouden rekenen. We gaan er daarom in het vervolg
vanuit dat:

N N
qi(x,y) =hI: 6(x-xn)~(y-Yn) - 4l(~,1l) =hI: e -j(~%.+I'j)',.) (4.20)

n-l n-l

Gebruikmakend van de bovenstnande uitdrukkingen kunnen we (4.19) uitschrijven
tot (zie voor volledige berekening Bijlage 8):

•• .-
-.-. (4.21)

De functies fB(x,y) en ~B(X,y) zijn de 2-D convoluties van respectievelijk f(x,y) en ~(x,y)

met h(x,y) :

fix,y) =j{x,y) **h(x,y)

qi B(X,y) = qi(x,y) **h(x,y)
(4.22)

Om de bovenstaande uitdrukking te kunnen minimaliseren definiëren we net als in §4.1
een waarderingsfunctie die we moeten maximaliseren :

(4.23)

Evenals in §4.1 is dit weer een multivariabeloptimalisatieprobleem, alleen hebben we nu
2N variabelen.

4.3 De waarderingsfunctie W

We zouden ons kunnen afvragen of we de waarderingsfunctie kunnen gebruiken
als het filter H een 'all pass' karakter heeft, dus fB=f en ~B=~' Met een eenvoudig
voorbeeld is aan te tonen dat dat niet mag. Van de in figuur 4.2 getekende intensiteits
functie zou de waarderingsfunctie namelijk maximaal zijn als alle pulsen op positie t=lh
worden gezet: W=NI2. Zonder enig bewijs kan gesteld worden dat dit nooit de beste
pulsverdeling is.
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1

t

Figuur 4.2 Een ongefilterde inJensiteitsfunctie

De reden waarom H geen 'all pass' filter mag zijn berust op het feit dat de in §4.1 en
§4.2 afgeleide waarderingsfunctie gevonden is door het doen van benaderingen. Aange
zien de benaderingen geldig zij n voor lage frequenties, is het dus aan te bevelen de te
gebruiken filters een laagdoorlaatkarakter te geven.
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5 Het integratieconcept

Het maximaliseren van de in §4.1 en §4.2 genoemde waarderingsfuncties (4.13) en
(4.23) is ingewikkeld en tijdrovend. Indien een snelle oplossing gevonden moet worden,
verdient een andere aanpak de voorkeur. Het integratieconcept is een aanpak die nauw
aansluit bij de intuïtie en redelijk snel een oplossing biedt. In [1] en [2] wordt het
integratieconcept uitvoerig beschreven voor I-D signalen. In dit Hoofdstuk wordt
beschreven wat het integratieconcept inhoudt. De manier waarop het integratieconcept in
de praktijk geïmplementeerd kan worden, wordt voor l-D signalen beschreven in o.a. [1]
en [2]. Voor 2-D signalen wordt dit beschreven in Hoofdstuk 6 en 7 van dit afstudeerver
slag.

5.1 Het integratieconcept voor l-D signalen

Het integratieconcept is gebaseerd op het feit dat de Fouriertransform van f(t) ook
op een andere manier kan worden geschreven dan zoals in §4.I is gedaan namelijk:

N T.

F(u» = Jj{t)e -jwtdt=L Jj{t)e -jwtdt
-- ,.=1 T._1

N • N

= L Jf,.(t)e -jwtdt=L F,.(U»
,.-1 _. ,.-1

(5.1)

Wat we dus in feite doen is het domein van de functie f(t) verdelen in intervallen. Hoe we
die verdeling precies doen, daar komen we hierna nog op terug; in ieder geval wordt
ervoor gezorgd dat de plaats van de ne puls van de functie cp(t) element is van het ne

interval. We kunnen bovenstaande uitdrukking benaderen door:

N T.

F(U»=L e -jwt. Jj{t)dt, 't"_I<tn<'tn
,.=1 T._1

(5.2)

Voor w=O is deze benadering exact. Bij bovenstaande benadering kiezen we de interval
grenzen zodanig dat geldt :

T.

Jf{t)dt=h (5.3)

Door deze keuze van de intervalgrenzen kunnen we voor de benadering van F(w) schrij
ven:
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11

F(w)=h'L e -jwt·=~(W)
11-1

(5.4)

In het bovenstaande is nog niets geschreven over hoernen nu eigenlijk de pulspositie la
moet bepalen. De pulspositie fn moet natuurlijk zodanig gekozen worden dat de gedane
benadering zo goed mogelijk is. Net zoals in Hoofdstuk 4 definiëren we een foutsignaal
E(w) :

11 11

= 'L FII(w)-he -jwt.=L EII(w)
11=1 ,.=!

(5.S)

Om nu een goede keus voor 1n te doen, gaan we de volgende uitdrukking minimaliseren:

•
(5.6)

-.
In deze uitdrukking is H(w) het in §4.1 gedefinieerde filter. Uitschrijven van (5.6) levert
het volgende resultaat op :

• •

-. -.
fDB(t) is het signaal dat men verkrijgt na filtering van fD(t) :

f nB(t) =fll(t) *h(t) (5.8)

Omdat uitdrukking (5.7) ~ 0 is en omdat de eerste 2 termen rechts van het gelijkteken
ook ~ 0 zijn, is deze uitdrukking alleen maar te minimaliseren door de laatste term te
maximaliseren. We vinden dus voor de pulspositie :

tll = m:x f j{t)h(t-t)dt
T._1

(5.9)

Terugkomend op de intervalverdeling kunnen we opmerken dat deze eenduidig
vastligt bij een gegeven domein van de intensiteitsfunctie. Heeft de functie f(t) namelijk
als domein [tMtIJ, dan vindt men het eerste interval door vanaf tijdstip tA de functie f(t)
te gaan integreren totdat men de waarde h heeft bereikt. Het tweede interval vindt men
door vanaf deze plaats weer verder te integreren, enzovoort.
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5.2 Het integratieconcept voor 2-D signalen

Het integratieconcept voor 2-D signalen kunnen we op een identieke manier
beschrijven als bij l-D signalen, alleen bij de uitvoering ervan zal blijken dat de imple
mentatie van het integratieconcept voor 2-D signalen veel moeilijker is. Allereerst
beginnen we met de opdeling van de Fouriertransform van f(x,y) :

•

(5.10)
N N

= L J Jf{x,y)e -j(~%·f1Y)dxdy=L FIl{t,Tl)
11·1 A. 11·1

In plaats van een intervalverdeling wordt in dit geval het domein van de functie f(x,y)
verdeeld in gebiedjes. Vervolgens maken we de volgende benadering:

F/I{e,Tl)=e -j(~%.+'lY'>fJft.x,y)dxdy

A.

(5.11)

Bij deze benadering moeten Xn en Yn zodanig gekozen worden dat ze element zijn van het
gebied Aa. Als tweede stap van de benadering moet An zodanig gekozen worden dat aan
de volgende eis wordt voldaan :

fJf(x,y)dxdy=h
A.

(5.12)

Door deze keuze is de Fouriertransform ongeveer gelijk aan de Fouriertransform van een
Dirac-stoot met inhoud h op de plaats (Xn,yJ, dus:

(5.13)

We kunnen nu de volgende foutfunctie definiëren :

E(~,Tl) = F{~,Tl) -~ C~,Tl)

N

= E FIl{~,Tl)-he -j(~%.+'lY'>

""1
(5.14)

N

= E EIlCe,Tl)
,,=1

Teneinde een goede keuze van de pulsplaats te maken gaan we voor elk gebied Au
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proberen de volgende uitdrukking te minimaliseren:

• • ••
(5. IS)

---. -.-.

Het uitschrijven van (5.15) levert ons de volgende uitdrukking op :

•• • •

----
fllB(x,y) is net als in §5.1 de gefilterde versie van fa(x,y) :

f nB(x,y) =fn(x,y) * *h(x,y)

(5.16>

(5.17)

Het is eenvoudig te verifiëren dat bovenstaande uitdrukking minimaal is indien voldaan
wordt aan :

(5.18)

Tenslotte nog twee opmerkingen :

In deze paragraaf is nog niet beschreven hoe men aan een bepaalde gebieds
verdeling moet komen. Wel is er een eis gegeven waar de gebiedjes aan moeten voldoen.
Of de vorm van de gebiedjes ook nog ergens aan moet voldoen is in bovenstaande
beschouwing niet naar voren gekomen. Op deze opmerking zal getracht worden enige
duidelijkheid te verschaffen in Hoofdstuk 6.

Het is haast vanzelfsprekend dat de hierboven beschreven oplossing een lokaal
karakter heeft. Dit is namelijk een voortvloeisel uit het feit dat steeds naar de ideale
pulspositie in een klein gebied gezocht wordt. Om een oplossing te vinden met een
'overall' karakter zal men de waarderingsfuncties moeten maximaliseren. In de waarde
ringsfunctie kan ~B namelijk opgevat worden als een term die de interferentie tussen de
pulsen onderling weergeeft. In het integratieconcept wordt met die interferentie geen
rekening gehouden (zie vergelijking 5.18).
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6 Domeinopdeling van de intensiteitsfunctie

Willen we het integratieconcept toepassen op 2-D signalen, dan moet het domein
van de te benaderen functie f(x,y) opgedeeld worden in gebiedjes. Deze gebiedjes moeten
zo groot zijn dat de integraal van de functie f(x,y) over één zo'n gebiedje gelijk is aan de
inhoud van de basispuls, namelijk h. Wat voor eisen er aan de vorm van de gebiedjes
gesteld moeten worden en hoe men in de praktijk zo'n domeinopdeling zou kunnen
maken, wordt in dit hoofdstuk uiteengezet.

6.1 De vorm van de gebiedjes

Zoals al eerder is opgemerkt, is in de literatuur niet veel terug te vinden over
continue pulsdichtheidsrnodulatie. Mede daardoor is over de vorm van de integratiege
biedjes niet veel teruggevonden. Alleen in [3] is enige informatie gevonden omtrent de
vorm die de integratiegebieden zouden moeten hebben. De twee opmerkingen die
namelijk gedaan worden in dit artikel zijn:

1) Het opdelingsresultaat moet een isotrope afhankelijkheid hebben van de
ingangsfunctie. Dat wil zeggen dat bij een constante f(x,y) er een constante
middelpunt tot middelpunt afstand bij naast elkaar gelegen gebieden moet
zijn, en bij een variërende ingangsfunctie moeten de gebiedjes te verkrijgen
zijn door vergroting of verkleining van één basisvorm.

2) De integratiegebiedjes moeten het domein van de ingangsfunctie geheel
bedekken zonder dat er overlappingen optreden. De gebiedjes vormen dus
een partitie van het domein.

Uitgaande van de eerste opmerking ligt het voor de hand om cirkelvormige integrati
gebiedjes te kiezen. Maar met cirkelvormige integratiegebiedjes is het niet mogelijk om
het domein van de ingangsfunctie te bedekken conform de tweede opmerking. Dit is
ongeacht wat voor ingangsfunctie men heeft. Een tweede voor de hand liggende vorm van
de integratiegebieden is het vierkant. Maar ook deze vorm garandeert niet voor elke
ingangsfunctie een volledige bedekking van het domein zonder overlappingen. ( Dat er
ingangsfuncties bestaan waarbij het domein wel volledig bedekt kan worden zonder
overlappingen is te zien in figuur 6.1. Bij één zo'n domeinopdeling zijn namelijk legio
ingangsfuncties te bedenken. ). Twee andere vormen die eventueel nog in aanmerking
komen zijn de gelijkzijdige driehoek en het hexagon. (zie ook §3.2).
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Figuur 6.1 Domeinopdeling met vierkanten

Van de laatste kan worden opgemerkt dat die vorm alleen gebruikt kan worden voor een
constante ingangsfunctie (zie §3.2), maar niet voor een willekeurig andere ingangsfunctie.
Voor de gelijkzijdige driehoek zijn er net als voor het vierkant wat meer mogelijkheden,
maar ook voor deze vorm kan niet altijd gegarandeerd worden dat er een domeinopdeling
mogelijk is zonder overlapping. We moeten dus concessies doen aan de in [3] beschreven
opmerkingen, en zullen in navolging van wat in [3] en [5] is gedaan, proberen een
domeinopdeling te maken conform de tweede opmerking, waarbij de vorm van de
gebiedjes geen al te grote excentriciteit hebben.

6.2 Methoden ter verkrijging van een domeinverdeling

In de literatuur zijn slechts twee artikelen teruggevonden waarin beschreven wordt
hoe men een domeinopdeling zou kunnen maken, namelijk [3] en [5]. Deze methoden
worden beschreven in §6.2.1 en §6.2.2. Getracht is met een variatie op de methode uit
[5] een domeinopdeling te maken, dit is beschreven in §6.2.3. Deze 3 methoden worden
in het vervolg kortweg de 'tilebuilding'-methode genoemd. Een vierde methode bestaat
eruit het domein van de intensiteitsfunctie in twee rechthoekige stukken te verdelen met
ieder een evengroot volume. Op de dan ontstane deeldomeinen wordt bovenstaande deling
recursief toegepast. In de volgende 4 paragrafen worden de 4 methoden in het kort
beschreven.

6.2.1 Methode 1, vierkante gebiedjes

Deze methode is van R. Eschbach en R. Hauck en wordt beschreven in [3]. Bij
deze methode wordt steeds in die richting geïntegreerd die er voor zorgt dat de vierkante
vorm van het integratiegebied zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Er wordt natuurlijk
net zolang geïntegreerd totdat de integraal over het gebied de waarde h bereikt heeft. Het
spreekt voor zich dat de zo ontstane gebiedjes niet echt vierkant zijn, maar het domein
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van de intensiteitsfunctie kan wel volledig opgedeeld worden zonder overlappingen. In
figuur 6.2 is zo'n domeinopdeling getekend.

Figuur 6.2 Vierkant-achtige gebiedjes

6.2.2 Methode 2, halfronde en driehoekige gebiedjes

Methode 2 wordt beschreven door R. Eschbach in [5]. Bij deze aanpak wordt
ervan uitgegaan dat de intensiteitsfunctie in gerasterde vorm (sampled) aanwezig is, zodat
de functiewaarden in een array staan. De domeinverdeling ontstaat door alle elementen uit
dat array (in [5] ook wel pixels genoemd) te clusteren tot gebiedjes. De clustering begint
met het element uit de linkerbovenhoek van het array. Dit element wordt dan tijdelijk
beschouwd als een oorsprong. De te clusteren elementen worden gesorteerd op hun
relatieve afstand tot die oorsprong. De elementen met de kleinste afstand tot de oorsprong
worden het eerst geclusterd. De clustering gaat net zolang door totdat de som van de
functiewaarden van alle geclusterde elementen een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.
Deze drempelwaarde hangt samen met de pulsparameter h. Daarna wordt een ongeclus
terd element als oorsprong genomen, en begint het proces van clusteren weer opnieuw.
Voor het berekenen van de afstand z tussen de oorsprong en het te clusteren element
worden twee verschillende berekeningen gebruikt namelijk :

a) z=Ji 2+j2

b) z=lil+lil

(6.1)

(6.2)

Hierin zijn i en j de relatieve coördinaten van het te clusteren ele~ent ten opzichte van de
oorsprong van het gebiedje. Van alle elementen die in aanmerking komen voor clustering
wordt de afstand z bepaald; het element met de kleinste afstand z wordt tenslotte gesom
meerd. Zijn er te clusteren samples waarvan de afstand z hetzelfde is, dan wordt het
sample met de laagste i waarde gesommeerd. De in (6.1) genoemde afstand wordt de
Euclidische afstand genoemd, terwijl die uit (6.2) ook wel de Manhattan of City-Block
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afstand wordt genoemd. Formule (6.1) leidt tot een half-cirkelvormige aangroei van de
gebiedjes en formule (6.2) tot driehoekige aangroei. In figuur 6.3 is geschetst hoe een
domeinverdeling eruit ziet met deze gebiedjes. De geschetste domeinverdelingen horen bij
een constante intensiteitsfunctie.

(lI) (b)

Figuur 6.3 a) halfronde gebiedjes en b) 'driehoekige' gebiedjes

6.2.3 Methode 3, ronde gebiedjes

Deze methode is een variant op de methode uit §6.2.2. In plaats van de afstand
tussen een te clusteren element en de oorsprong van het gebiedje te berekenen, wordt bij
deze methode de som van de afstanden bepaald tussen het te clusteren element en alle
reeds geclusterde elementen van het gebiedje. Het element met de kleinste som wordt in
het gebiedje opgenomen. Een tweede verschil met methode 2 is dat indien tijdens het
integreren de drempelwaarde h bijna bereikt is, alleen nog maar elementen worden
geclusterd waarvan de samplewaarde het absolute verschil tussen drempelwaarde en
integratiesom kleiner maakt. Een nadeel van deze methode is dat de gevonden domeinver
deling geen partitie van het domein is, dat wil zeggen dat er in het domein gedeelten zijn
aan te wijzen die niet tot een gebiedje behoren. Deze gaten ontstaan als bij het uitbreiden
van een gebied blijkt dat er geen ongeclusterde buurelementen meer aanwezig zijn. Het
gebied voldoet dan niet aan de eis dat de integraal van de intensiteitsfunctie over zo'n
gebied gelijk moet zijn aan h. In de implementatie van deze methode worden alle gaten
die ontstaan onthouden. Nadat met deze methode een domeinverdeling tot stand is
gekomen, wordt er gecontroleerd of het aantal goede gebieden voldoende is. Er moet
namelijk gelden :

N=~J!f(x,y)dxdy
h D

(6.3)

Deze relatie volgt namelijk uit de eis dat E(~,'1) nul moet zijn voor (~,'1)=(O,O) (zie
§4.2). Doordat er 'gaten' in het domein zitten zal dit aantal niet gehaald worden. In de
implementatie wordt het aantal gebieden gecorrigeerd door het toevoegen van de gaten
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met de grootste integraal. In figuur 6.4 is een domeinverdeling geschetst die tot stand is
gekomen met behulp van deze methode.

Figuur 6.4 Ronde gebiedjes

6.2.4 Methode 4, recursieve domeintweedeling

Deze methode is van de 4 methoden de meest gestructureerde vorm van domein
verdeling. Het domein van de intensiteitsfunctie wordt bij deze methode verdeeld in
rechthoeken. Dit gebeurt als volgt: Als eerste stap wordt het domein in twee rechthoeki
ge stukken verdeeld op een dusdanige wijze dat geldt :

J !.f{x,y)dxdy=J J.f{x,y)dxdy,
AI A:

(6.4)

Daarna wordt een zelfde tweedeling toegepast op de gebieden Al en A2• Deze tweedeling
wordt net zolang herhaald totdat geldt :

J !.f{x,y)dxdysh
A.

(6.5)

In deze formule is h de 'inhoud' van de gebruikte pulsvorm. Het aantal gebieden dat met
deze methode ontstaat, is een macht van 2 : N=2k

, waarbij k het aantal delingen voorstelt
dat gedaan moet worden. Om er voor te zorgen dat de integraal over elk gebied precies
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de waarde h bereikt, moet er voor h dus wel een geschikte waarde worden gekozen :

h = ;kfff(x,y)dxdy
D

In figuur 6.5 is een domeinverdeling geschetst die met deze methode is gemaakt.

:"'r'" . ';

r---r-----r------j...--+----+---l.----:
, .

l __ 1... .. =
Figuur 6.5 Recursieve domeinrweedeling

6.3 Afweging diverse domeinopdelingen

(6.6)

De verschillende methoden om een domeinopdeling te maken hebben alle hun voor
en hun nadelen. Per methode worden deze op een rijtje gezet.

Methode I

De voordelen zijn dat een domeinopdeling snel' te maken is, en dat een domeinop
deling te maken is zonder 'gaten'. Een nadeel is dat de vorm van de gebiedjes niet
isotroop is.

Methode 2

Voor deze methode gelden dezelfde voor- en nadelen als voor methode 1. Wat
betreft de isotropiteit van de gebiedjes geldt het hierboven genoemde nadeel
voor de driehoekvormige gebieden iets minder indien de intensiteitsfunctie
weinig varieert.
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Methode 3

Doordat getracht wordt cirkelachtig gebiedjes te maken is bij deze methode een
meer isotrope domeinopdeling mogelijk. Twee nadelen zijn dat een gebiedsop
deling veel rekentijd vergt en dat een domeinopdeling zonder gaten heel moeilijk
te maken is.

Methode 4

Bij deze methode ontstaat een redelijk isotrope domeinopdeling, terwijl een
domeinopdeling wordt verkregen zonder gaten. Daarentegen kost het maken van
een domeinopdeling veel rekentijd.

In Hoofdstuk 13 zal er met methode 3 en 4 geëxperimenteerd worden. Experimenten met
methode 1 en 2 zijn beschreven in [3] en [5].
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7 Bepaling pulsposities

Nadat er een domeinopdeling gemaakt is moet er in elk gebied een puls worden
gezet. WaAI de puls in het gebied moet komen te staan is natuurlijk afhankelijk van de
eisen die men aan het uiteindelijke resultaat stelt. De eis die bij dit afstudeeronderzoek
gesteld is, is dat de verkregen transparantiefunctie binnen een bepaalde frequentieband een
zo klein mogelijke fout moet hebben ten opzichte van de intensiteitsfunctie. In dit
hoofdstuk worden enkele methoden beschreven hoe men een pulspositie zou kunnen
bepalen.

7.1 Het gewogen 'center of gravity'

In [3] beschrijven Eschbach en Hauck een methode om de pulspositie te bereke
nen. De gebruikte formule wordt in hun artikel zonder enige afleiding naAI voren
geschoven. De door hen gebruikte formule is:

Xft= ~ f fXJP(x,y)dxdy,
ft A.

Yn= ~ f JXJP(x,y)dxdy,
ft Á.

Qft= f ffP(x,y)dxdy
A.

(7.1)

Deze formule voor het berekenen van de pulspositie wordt ook wel het gewogen 'center
of gravity' genoemd. De parameter p is bedoeld om de pulspositie afhankelijk te maken
van de ingangsfunctie. Voor p=O hebben we als pulspositie het geometrische midden van
het gebied, terwijl voor p= 1 we het eerste moment van de ingangsfunctie in het desbe
treffende integratiegebied hebben (het 'center of gravity'). Formule 7.1 resulteert in een
pulsverschuiving naAI hogere lokale niveaus in het integratiegebied voor positieve p, en
naar lagere lokale niveaus in het integratiegebied voor negatieve p. In het limietgeval dat
p naAI OCI (- OCI) gaat, verschuift de puls naAI het lokale maximum (minimum) van de
intensiteitsfunctie in ieder gebied. In [3] vindt alleen een vergelijking op perceptieve
gronden plaats;" het mag duidelijk zijn dat in ons geval zo'n vergelijking niet voldoende is.

7.2 De optimale pulspositie

In §5.2 is al afgeleid wat een optimale pulspositie is (formule 5.18). Deze
optimale pulspositie is verkregen door voor elk gebied Aft de volgende uitdrukking te
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minimaliseren :

• • ..
-.-.

Het minimaliseren levert de volgende pulspositie op :

(X",y,) = mAX f tl1J(x,y)
(x,,)')

= mAXI!f{x,y)h(x-X,y-y)dXdy
(x,,)') A

•

(7.3)

(7.4)

De optimale pulspositie in een gebied AD is die plaats waar het signaal foB(x,y) maximaal
is.

7.3 Benadering van de optimale pulspositie

De in §7.2 genoemde uitdrukking (7.3) is theoretisch gezien een mooi resultaat,
maar praktisch is het een rekenintensieve bewerking om op die wijze een pulspositie uit te
rekenen. In deze paragraaf zullen we een benadering afleiden voor de pulspositie. We
gaan daarbij uit van een rechthoekig laagdoorlaatfilter :

{

1 I~ I~<'>BI\ 1T11~<'>B
H(~,,,) =

o 1~1><'>BVIl'lI><'>B

De hierbij behorende impulsresponsie h(x,y) is dan

h(x,y) =( :.rsinc(",.x)sinc(",.y) (7.5)

We vullen deze impulsresponsie in bij de uitdrukking voor de optimale pulspositie; dan
krijgen we :

(7.6)

Zoals al eerder opgemerkt is, is dit een lastige uitdrukking om te maximaliseren. Om
deze uitdrukking te kunnen vereenvoudigen gaan we eerst h(x,y) benaderen voor kleine

WBo
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We gebruiken daarvoor een 2e orde benadering van de functie sinc(x) :

sinc(x) ;:: 1-.! x 2 , x<l
6

Deze benadering levert voor h(x,y) de volgende uitdrukking op :

h(x,y) • ( :.)'{1 - :;(x'.Y ')}. "'..<1 !I",.,.<1

Vullen we deze benadering in (7.6) in, dan kunnen we (7.6) schrijven als :

(xll'Yn) =min f f.tt:x',y)[(x-xi+(y-y)2]dx,dy
(x,.)') Á

•

(7.7)

(7.8)

(7.9)

Deze uitdrukking, die we later in Hoofdstuk 9 ook nog tegenkomen, is analytisch op te
lossen door de integraal respectievelijk naar x en naar y te differentiëren en de differenti
aalquotiënten gelijk aan nul te stellen. Voor de pulspositie levert dit op :

f fXf(x,y)dxdy
Á.

XII = ,Jff(x,y)dxdy
Á.

Jfyf(x,y)dxdy
Á.Y =---'-----

n Jff(x,y)dxdy
Á.

(7.10)

Deze pulspositie zijn we al eerder tegen gekomen, namelijk in §7.1 formule 7.1 met
p=l.

7.4 Betekenis van de benadering

Om de betekenis van de in §7.3 gedane benadering te bestuderen, gaan we de
filterkarakteristiek uitrekenen van de benaderde impulsresponsie (7.8). Allereerst merken
we op dat de benaderde impulsresponsie toebehoort aan een instabiel systeem. Deze
opmerking volgt uit de stabiliteitsvoorwaarde [14]. Om dit probleem te omzeilen
definiëren we een impulsresponsie die voldoet aan de stabiliteitsvoorwaarde. We gaan
daarbij over naar cilindercoördinaten :

h(x,y) • h(r.cI» • h(r) • { : -( ; rOsrsR

r>R

(7.11)
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De hierbij behorende filterkarakteristiek kan als volgt worden uitgerekend:

H(k) =21tJh(r)Jo(kr)rdr
o

(7.12)

De gebruikte variabele k stelt de ruimtelijke frequentie voor. In bijlage 9 is bovenstaande
berekening volledig uitgevoerd; het resultaat van die berekening levert de volgende
filterkarakteristiek op :

(7.13)

Zoals te verwachten was, is de filterkarakteristiek net zoals de impulsresponsie cirkelsym
metrisch. Uitdrukking (7.13) spreekt niet erg tot de verbeelding; daarom is de filterkarak
teristiek H(k) getekend voor enkele waarden van plR in figuur 7.1.

··~vlD .. : II :[,:

~

--"'
'-'----" ---'--"

'-..
......... --.

j
J
!

j

Figuur 7.1 Filterkarakteristiek benaderde impulsresponsie

In die figuur is duidelijk een laagdoorlaatkarakteristiek te ontdekken. De gewenste
gevoeligheid voor lagere frequenties is dus door het toepassen van de benadering niet
verloren gegaan.

7.5 Het 'center of gravity' als pulspositie

In §7.1 en §7.3 zijn we het 'center of gravity' al eerder tegengekomen als
pulspositie. In deze paragraaf volgt nog eens een afleiding die tot dat resultaat komt. We
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gaan daarbij uit van Eo(~, '7) zoals we die in §5.2 hebben afgeleid:

EII(~,1,) =J Jf{x,y)e-j«(JI+TI>I)dxdy -he -j«(JI.+'1Y,.)

A.

Voor E=O, '7=0 krijgen we :

EII(O,O) =J Jf{x,y)dxdy -h =0
A.

(7.14)

(7.15)

Dus voor ~=O en '7=0 heeft Eo(E,'7) de waarde 0, ongeacht wat de pulspositie (~,YJ is.
Om iets over de pulspositie te kunnen zeggen, gaan we ook proberen de Ie afgeleiden van
Ea(~,'7) voor (E,'7) =(0,0) 0 te maken:

dE,.(O,O) dE,.(O,O) (7.16)
---=0 èn =0

dt dl')

De eerste afgeleiden van Eo(E,'7) voor (~,'7)=(O,O) zien er als volgt uit:

(7.17)

Stellen we deze twee afgeleiden gelijk aan 0, dan verkrijgen we de volgende pulspositie:

(7.18)

Deze uitdrukking is hetzelfde als (7.1) (p= 1) en (7.10). Het 'center of gravity' is dus een
voor de hand liggende keuze als pulspositie.

7.6 Meerdere pulsposities tegelijk bepalen

In navolging op wat Van den Bulck heeft gedaan voor het l-D PDM probleem
gaan we proberen meerdere pulsposities tegelijk te berekenen. Allereerst proberen we 2
pulsposities tegelijk te berekenen. We gaan daarbij uit van de volgende uitdrukking
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(zie §5.2) :

E2,11a,T) = E2n-t(~,,,) + E2n(~''')

= J Jf(x,y)e -j«(%+,I'Y)dxdy

~-J+~

- h{e -j«(12..-1+I1Y:z..-J)+e -j«(12..+'1Y:z..}

(7.19)

Evenals in de vorige paragraaf vinden we weer ~.D(O,O)=O. Ook nu gaan we de Ie
afgeleiden van ~.D(~ ,11) 0 maken voor (~,11) =(0,0). Dit levert de volgende vergelijkingen
op:

x2n_1 +x2n =~ J f xf(x,y)dxdy =m%
A:z..-J+~

Y2n-l +Y2n =iJ f yf(x,y)dxdy .:my
A:z..-1+A:z..

(7.20)

(7.21)

Twee vergelijkingen met maar liefst 4 onbekenden is niet oplosbaar; we moeten dus 2
vergelijkingen erbij zien te krijgen. Dit doen we door ook van de 2e afgeleiden van
~.D(~,11) te eisen dat ze 0 zijn; dit levert 3 extra vergelijkingen op :

X;-t +X; ~ f Jx 2f(x,y)d:W.y =-m%2
A:z..-l+~

y;-t+y; = ~ f Jy2f(x,y)dxdy =my%

A:z..-J+~

x2n-1Y2n-l +xW2n = ~ f Jryj{x,y)dxdy i: mry
~-l+A:z..

We hebben nu 5 vergelijkingen met 4 onbekenden. Als deze 5 vergelijkingen onafuanke
lijk zijn, hebben we een overbepaald probleem. Om tot een oplossing te komen, gebrui
ken we, vanwege symmetrie, de eerste 2 vergelijkingen van (7.21) en de 2 vergelijkingen
van (7.20). Dit levert de volgende 2 onatbankelijke stelsels van vergelijkingen op :

(7.22)

Deze 2 stelsels kunnen afzonderlijk van elkaar worden opgelost. In [1] werd voor 2
pulsposities een identiek stelsel van vergelijkingen gevonden. De oplossing van deze
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stelsels (7.22) zijn (zie [1 ,blz.!7] en bijlage 10) :

X2n-1'X2n =~ (mx ± V2mz2 -m;)
Y2n-1'Y:zn =~ (my± V2my2 - m;)

(7.23)

In [1, blz 17] wordt bewezen dat oplossingen van de vorm (7.23) beide reëel en verschil
lend zijn (m.a.w. de term onder het wortelteken is groter dan nul). De plustekens en de
mintekens moeten dusdanig genomen worden dat de oplossingen (X2o-h Y2n-J) en X20,ym)

element zijn van respectievelijk A2o-J en A20'

Willen we proberen M pulsposities tegelijk te berekenen, dan blijkt het noodzake
lijk te zijn om de Ie tlm de Me afgeleiden van ~.D gelijk te stellen aan O. Dit leidt net als
in het geval M=2 tot een overbepaald probleem. Selecteren we van de afgeleiden alleen
de afgeleiden naar 1 variabele (~ en Tl. zie ook (7.20», dan kunnen zowel de vergelijkin
gen voor de x-posities als voor de y-posities worden voorgesteld door het volgende stelsel
van vergelijkingen :

t1 + t2 + + tM = m1

t 2
+ t 2

+ + t 2
= m21 2 M

+ + + =

t M
+ t

M
+ + t M

= mM1 2 M

De getallen mk zijn als volgt gedefinieerd:

mk ... .!. J Jt~x,y)dxdy, ÁM =UA t
h..ijl j-1

(7.24)

(7.25)

(7.26)

Naar gelang we in (7.24) het stelsel van de x- of de y-posities willen hebben moeten we
in (7.24) en (7.25) voor iedere t een x of een y invullen. In een stelsel als (7.24) worden
de getallen mk {k= 1, .. ,M} ook wel Newtonsommen genoemd [23]. Het oplossen van
(7.24) staat gelijk aan het vinden van M nulpunten van een Me graads polynoom:

net) = (t-t1)(t-t2) •• (t-tM)

C M C M-1 C= ot + 1t +.. + M'
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Oe getallen ei, {i=I, .. ,M} kunnen in de Newtonsommen mi, {i=I, .. ,M} uitgedrukt
worden:

(7.27)

In het geval M =2 is te bewijzen dat de oplossingen tI en t2 reëel en onderling verschil
lend zijn (zie (7.23», voor M >2 is dit bewijs niet te geven. Het berekenen van meer dan
2 pulsposities op een wijze zoals in deze paragraaf is voorgesteld, heeft dus geen zin.

Een praktisch probleem waarop we stuiten als we 2 pulsposities tegelijk willen
uitrekenen, is de vraag welke twee gebieden (A2o-l en A2J steeds samengenomen moeten
worden. In het 1-0 geval zoals Van den Bulck dat heeft beschreven is het duidelijk dat
men steeds 2 opeenvolgende intervallen samen neemt, in het 2-0 geval weten we alleen
dat de 2 gebieden aan elkaar moeten grenzen. Omdat van een gegeven partitie van het
domein er heel veel mogelijkheden zijn om steeds 2 gebieden samen te nemen, is het
berekenen van 2 pulsposities niet geïmplementeerd in de gemaakte software.
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8 Kohonen's self-organizing feature map

In dit hoofdstuk wordt een mogelijke oplossing voor het continue 2-D PDM
probleem beschreven. Het gaat hier om een oplossing met behulp van Kohonen's self
organizing feature map. Kohonen's self-organizing feature map is een kunstmatig neuraal
netwerk, met de speciale eigenschap dat er gedurende het leerproces een interne represen
tatie plaatsvindt van de ingangssignalen. Behalve de in de volgende paragrafen beschreven
toepassing wordt Kohonen's self-organizing feature map ook toegepast in o.a. vector
quantisatie, spraakherkenning, beeldcompressie, optimalisatieproblemen etc. [10].

8.1 De structuur van het Kohonen netwerk

Een Kohonen netwerk is een verzameling cellen, die in een bepaalde structuur zijn
vastgelegd. Een 2-dimensionaal netwerk kan zijn cellen bijvoorbeeld in een vierkante of
hexagonale structuur onderbrengen, zoals in figuur 8.1 getekend is.

Bron

p~)

@@oooo
0000000
00;00\00

00<0 @ 0)0 0
o O\QQ/O 0

0000000
000000

Figuur 8.1 Kohonen netwerk

Door deze structuur wordt ook de vorm van de topologische omgeving vastgelegd; bij een
vierkante structuur hoort namelijk een vierkante topologische omgeving. In figuur 8.1 is
ook de topologische omgeving van een cel c getekend, ook wel aangeduid met Nc• Bij
elke cel i hoort een vector mi, welke ook wel gewichtsvector wordt genoemd. Deze
gewichtsvectoren zullen na training een representatie zijn van de ingangssignalen van het
netwerk.

8.2 Training van het Kohonen netwerk

Training van het netwerk gebeurt met een trainingsset van vectoren { !(t) }. Elke
vector !(t) wordt vergeleken met alle gewichtsvectoren l!1. De cel waarvan de gewichts
vector 1!1c de kleinste Euclidische afstand heeft tot z(t) , wordt ook wel de winnaar
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genoemd, met andere woorden:

I.I-m I=minJl.I-m I}
c ~~ j

(S.l)

Na het vinden van de winnaar, vindt er een adaptief proces plaats waarbij van alle cellen
uit de topologische omgeving van de winnaar de gewichtsvectoren worden aangepast. Van
de cellen die niet tot de topologische omgeving behoren worden de gewichtsvectoren niet
veranderd. Dit kunnen we samenvatten met de volgende formule:

{

m.(t)+a(t)[x(t)-m.(t)] als iENc(t)
I I

.m (t+l) =
i m;<t) als ifNc(t)

(S.2)

De gewichtsvectoren van cellen uit de topologische omgeving worden zodanig aangepast
dat hun Euclidische afstand tot de trainingsvector ~(t) kleiner wordt. (tenminste als aCt)
> 0). De factor aCt) in formule 8.2 wordt "adaption gain" genoemd, en er geldt:
o < aCt) < 1. Zoals in formule 8.2 aangegeven staat, zijn zowel de topologische
omgeving als wel de adaption gain functies van de tijd. Voor de adaption gain wordt vaak
een langzaam dalende functie van de tijd genomen. In praktische situaties kan voor aCt)
een langzaam dalende lineaire functie van de tijd genomen, waarbij het adaptieve proces
stopt als aCt) =0. Ook de topologische omgeving moet in grootte af nemen na verloop van
tijd. De beste resultaten in 'self-organization' worden verkregen als de topologische
omgeving in het begin vrij groot is, en in de loop van de tijd kleiner wordt. In figuur 8.2
is dit geschetst.

~~'I-T-- Nc(t3}

J+-++-. Nc(tl )

Nc(t1)

Figuur S.2 De topologische omgeving

Met behulp van een scalaire 'kemel' functie hei(t) kan formule 8.2 ook als volgt worden
geformuleerd:

m.(t+1) =m.(t) +h..,(t) [.I(t) - m.(t»
I I'" &

(S.3)
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Deze formulering is hetzelfde als 8.2 indien we voor he;(t) nemen :

{

a(t)
hit)= 0

iENc{t)

iftNc(t)
(8.4)

Maar we kunnen de definitie van hei(t) ook veralgemenen. Omdat een biologische laterale
interactie vaak beschreven wordt door een Gaussische functie, kunnen we hei(t) bijvoor
beeld ook als volgt definiëren :

(8.5)

In bovenstaande uitdrukking zijn Ii en L: de coördinaten van de cellen c en i, niet te
verwarren met de gewichtsvectoren mi en .Il1:, De vectoren Ii en re geven de plaats van de
cellen i en c weer in de structuur van het netwerk. De in (8.5) genoemde functies ho(t) en
O'(t) zijn weer dalende functies van de tijd. De functie ho(t) valt enigszins te vergelijken
met de 'adaption gain', en een dalende O'(t) zorgt voor een kleiner wordende invloedssfeer
van de winnaar. (Vergelijk dit met de kleiner wordende topologische omgeving). Het
aantal trainingsset vectoren dat in de praktijk gebruikt wordt, is in het algemeen vrij
groot. In [10] geeft Kohonen de vuistregel dat het aantal trainingsvectoren tenminste 500
maal het aantal cellen is. In dat artikel geeft Kohonen ook nog andere praktische tips.

8.3 Resultaat van de training

Het resultaat van het in §8.2 beschreven proces is dat de gewichtsvectoren m zich
dusdanig ordenen dat ze een beeld geven van de kansdichtheidsfunctie p(x), waarbij p(x)
de kansdichtheidsfunctie van de trainingsvectoren X(t) -is. T. Kohonen [11] formuleert dit
in de volgende stelling :

Stelling De asymptotische lokale puntdichtheid van de gewichtsvectoren m is van
de vorm g(pC!», waarbij g een continue, monotoon stijgende functie is.

Asymptotisch betekent in dit opzicht dat er sprake is van een zeer groot aantal cellen. Het
functievoorschrift van de functie g wordt niet vermeld in [11]. In [12] wordt uiteengezet
dat in het algemeen voor het 2-dimensionale netwerk geen uitdrukking voor g te vinden
is. Alleen in enkele bijzondere gevallen, b.v. een kansdichtheidsfunctie waarvan de
variabelen x en y onafhankelijk zijn, is een uitdrukking voor g te vinden.
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8.4 PDl\1 met behulp van het Kohonen netwerk

Willen we het Kohonen netwerk gaan gebruiken voor 2-D continue pulsdichtheids
modulatie, dan zullen we eerst enige relaties moeten leggen. We kunnen grofweg twee
relaties onderscheiden namelijk :

1) De gewichtsvectoren !!1 en de pulsposities (Xu,yJ.

2) De kansdichtheidsfunctie pC!) en de intensiteitsfunctie f(x,y).

Bij de bespreking van het Kohonen netwerk in de voorgaande paragrafen hebben we de
dimensie van de gewichtsvectoren mi en de trainingsvectoren ~ in het midden gelaten. Uit
de hierboven genoemde IC relatie moge het duidelijk zijn dat we voor 2-dimensionale
gewichtsvectoren en trainingsvectoren kiezen. Een pulspositie (Xu,YJ kan dan in het
Kohonen netwerk worden voorgesteld door de gewichtsvector IDn :

De 2c relatie is iets minder direct. Het ligt voor de hand om voor de kansdichtheidsfunctie
p(x,y) de genormaliseerde intensiteitsfunctie fnonn(x,y) te nemen:

p(x,y) =!lIDrm(x,y)" f(x,y)
f ff(x,y)dxdy
D

(8.6)

Zoals in paragraaf 8.4 wordt beweerd in een stelling, leidt deze keuze tot een asymptoti
sche lokale puntdichtheid van de gewichtsvectoren mi van : g(fllOnll(x,y», terwijl een
puntdichtheid fnorm(x,y) gewenst is. Beter is het dus om te kiezen:

p(x,y) oeg Ï1rV(f{x,y» (8.7)

Dit leidt namelijk tot een asymptotische lokale puntdichtheid die evenredig is met de
intensiteitsfunctie. Deze constatering brengt ook gelijk het grootste bezwaar van de in dit
hoofdstuk beschreven methode aan het licht. Van de functie g is namelijk niet veel
bekend; er wordt verondersteld ( zie §8.3 en [11]) dat g continu is en monotoon stijgend.
Uit [12] blijkt dat er geen algemeen geldend verband gevonden is tussen de kansdicht
heidsfunctie p(x,y) en de asymptotische lokale puntdichtheid. Dit feit maakt het Kohonen
netwerk tot een minder aantrekkelijke oplossingsmethode voor het PDM probleem.

Als laatste aandachtspunt nog iets over de netwerkstructuur. Uit simulaties [11]
blijkt dat bij een constante kansdichtheidsfunctie de gewichtsvectoren een afbeelding
vormen van de netwerkstructuur. Dat wil zeggen dat bij een hexagonale netwerkstructuur
de gewichtsvectoren zich ordenen in een hexagonale structuur. Deze eigenschap pleit
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ervoor om te kiezen voor een hexagonale netwerkstructuur, omdat het vermoeden bestaat
dat bij een constante intensiteitsfunctie de optimale pulsverdeling een hexagonale structuur
heeft (zie ook Hoofd~tl,1k 11).

8.S Conclusies

De voor- en nadelen van het Kohonen netwerk kunnen kortweg als volgt worden
samengevat:

Voordeel: - de netwerkstructuur kan hexagonaal worden vastgelegd..

Nadelen: - de functie g is (vooralsnog) onbekend;
- het aantal benodigde iteraties is zeer groot (zie §8.2).

Het eerst genoemde nadeel is een belangrijke reden geweest om het Kohonen netwerk niet
in de simulaties te betrekken. Het feit dat g onbekend is had het Kohonen netwerk het
voordeel van de twijfel kunnen geven, maar omdat het Kohonen netwerk bij toepassing in
Vector Quantisatie (zie [13]) geen betere resultaten gaf dan conventionele algoritmen (zie
Hoofdstuk 9) is besloten om het Kohonen netwerk niet als oplossingsmethode te testen.
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9 Vectorquantisatie

Vectorquantisatie is een uitbreiding van de welbekende l-dimensionale scalaire
quantisator naar meerdere dimensies, het is dus een n-dimensionaal quantisatieproces met
n~2. In het kort komt vectorquantisatie op het volgende neer. Uitgaande van een
bepaalde vectorbron met kansdichtheidsfunctie p(A) wordt een verzameling van N
codevectoren y = {~ ; i =1, .. ,N } gemaakt. Het quantiseren bestaat er uit dat elke
vector X uit de vectorbron afgebeeld wordt op een codevector. Het grootste probleem
hierbij is om een verzameling codevectoren te vinden die een zo goed mogelijk beeld van
de vectoren X geeft.

Vectorquantisatie wordt veel gebruikt in de communicatiewereld voor datacom
pressie; het reduceren van de bitrate, als wel het minimaliseren van de benodigde
kanaalcapaciteit etc. [15]. In dit hoofdstuk staat een beschrijving hoe vectorquantisatie
werkt en hoe het gebruikt kan worden voor toepassing in 2-dimensionale continue
pulsdichtheidsmodulatie.

9.1 De werking van de vectorquantisator

De werking van de vectorquantisator laat zich het meest eenvoudig beschrijven als
we uitgaan van het quantiseren van 2-dimensionale vectoren. Dit is trouwens tevens de
vorm waarin we vectorquantisatie straks willen gaan toepassen. We beschouwen allereerst
het domein van de kansdichtheidsfunctie p(A) van de vectorbron. De N codevectoren bi}
worden zodanig over dit domein verdeeld dat ze een zo goed mogelijk beeld van de
bronvectoren A geven. Dit betekent dat in gebieden met een hoge kansdichtheid veel
codevectoren en in gebieden met een lage kansdichtheid weinig codevectoren worden
geplaatst. Een veelgebruikt criterium waaraan het codeboek Y moet voldoen is het
voldoende klein zijn van de gemiddelde distorsie. De gemiddelde distorsie is als volgt
gedefinieerd :

(9.1)

QW is de quantiseringsfunctie; deze kent aan elke vector A een codevector ~ toe. d(a,Q)
staat voor een distorsiemaat. De meest gebruikte distorsiemaat is de 'squared error
distorsion' :

(9.2)

Voorbeelden van andere distorsiematen worden genoemd in onder andere [15,16,17,18].
Welke distorsiemaat het beste is, is afhankelijk van de toepassing waar men vectorquanti
satie voor gebruikt.

Met behulp van een bepaalde distorsiemaat d(a,Q) en een codeboek Y bestaande uit
N vectoren kan een minimum distorsie partitie van het domein van de kansdichtheidsfunc
tie worden gemaakt. Het domein wordt dan volgens de volgende regel in N gebieden A;
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verdeeld:

(9.3)

of in woorden : Het gebied A; is de verzameling van alle vectoren ! die een kleinere
distorsie ten opzichte van ~ hebben dan ten opzichte van Yj' Wordt voor deze partitie de
'squared error distorsion' gebruikt dan spreekt men ook wel van de Voronoi- of Dirichlet
partitie. Het quantiseren van een vector! kan met behulp van een domeinpartitie heel
eenvoudig worden beschreven :

als ,1EAc dan QW=~

Figuur 9.1 Voorbeeld domeinpanitie met codeboek

(9.4)

In figuur 9.1 is het bovenstaande geTIIustreerd door van een rechthoekig domein met
codeboek Y een partitie te tekenen. Hoe men gegeven een bepaalde kansdichtheidsfunctie
een codeboek moet maken, staat in de volgende paragraaf.

9.2 Het LBG-algoritme

In [18] beschrijven Linde, Buzo en Gray (vandaar de naam LBG-algoritme) een
algoritme dat uitgaande van : een kansdichtheidsfunctie p~), een codeboek Y= { Y.i ;
i=l, .. ,N} en een distorsiemaat een nieuw codeboek uitrekent, waarvan de gemiddelde
distorsie D kleiner of gelijk is aan de gemiddelde distorsie van het vorige codeboek. Het
LBG-algoritme bestaat uit 4 stappen, namelijk:

stap 1)

stap 2)

stap 3)

Initialisatie: Laat Yo een initieel codeboek zijn bestaande uit N codevect0
ren en Eeen distorsie drempel. m=O.
Bereken uitgaande van Ym de minimum distorsie partitie (P(Y.J= {Ai ;
i=l, .. ,N} (zie (9.3».
Bereken de gemiddelde distorsie Dm.
Als (Dm.l-D.J/Dm~E stop algoritme en Y := Ym.
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Bereken uitgaande van de partitie (5)(Y.J het optimale codeboek Ym' m : =
m+ 1 , ga naar stap 2).

Voor een snelle convergentie van het LBG-algoritme is het belangrijk om een goed
initieel codeboek Yo te nemen. In stap 4) van het algoritme moet uitgaande van een
partitie van het domein P(Y.J = {Ai; i=1,.. ,N} een nieuw codeboek Ym worden uitgere
kend. Dit kan als volgt worden gedaan:

~i=minJJd~;i)pW4., i=l,..,N
~ A,

(9.5)

~i wordt ook wel het centroïde van het gebiedje Ai genoemd. In het geval van de 'squared
error distorsion measure' is ~i het 'center of gravity' van het gebied A;,.

Het is bekend [17] dat afhankelijk van het initiële codeboek het LBG-algoritme tot
verschillende resultaten kan komen. Er zijn namelijk meerdere lokaal optimale codeboe
ken. Het is daarom belangrijk om met een goed initieel codeboek te beginnen. Het
uiteindelijke codeboek dat door het LBG-algoritme gevonden wordt, hoeft dus niet persé
het meest optimale codeboek te zijn (minimale gemiddelde distorsie).

9.3 Optimale vectorquantisatie

Zoals in §9.1 al eerder is geschreven, is de 'squared error distorsion measure' de
meest gebruikte distorsiemaat. Over de vectorquantisator met deze distorsiemaat is
daarom ook veel theorie over bekend. Met name over de optimale vectorquantisator met
een groot aantal codevectoren [19,20,21] is veel gepubliceerd. In [19] voert Gersho de
functie À{X) in. De functie À(x) is de continue dichtheidsfunctie van codevectoren per
eenheid van oppervlakte, en geeft dus weer wat de lokale dichtheid van codevectoren is in
het domein D van de kansdichtheidsfunctie p(A). Gersho bewijst in dat artikel dat een
vectorquantisator optimaal is als er de volgende relatie bestaat:

(9.6)

In [19] staat bovendien wat de minimaal te bereiken gemiddelde distorsie is; deze is
namelijk:

D . =_51.[JJJpWddf
DUD 36/3 N D

(9.7)

Het bewijs van deze formule is terug te vinden in [22]. In dat artikel staat bovendien dat
de optimale partitie van 'het domein van een gegeven kansdichtheidsfunctie bestaat uit
'bijna' regelmatige zeshoeken waarvan de centroïde's niet uniform verdeeld zijn over het
domein.
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9.4 PDM met behulp van vectorquantisatie

Voor het maken van 2"D continue pulsdichtheidsmodulatie met behulp van
vectorquantisatie is het natuurlijk duidelijk dat de te berekenen pulsposities worden
voorgesteld door het codeboek Y. Als kansdichtheidsfunctie peK) kiezen we niet de voor
de hand liggende genormaliseerde intensiteitsfunctie fDorm(x,y), maar kiezen we de
kansdichtheidsfunctie evenredig met het kwadraat van de intensiteitsfunctie:

(9.8)

Deze keuze wordt gedaan omdat dan voor de optimale vectorquantisator de volgende
relatie bestaat:

(9.9)

en dat is precies wat we willen hebben.

Een vraag die gesteld zou kunnen worden is: wat heeft de distorsiemaat nu
eigenlijk met ons probleem te maken. Het doel is om een intensiteitsfunctie binnen een
bepaald frequentiegebied zo goed mogelijk te representeren door een transparantiefunctie
bestaande uit identieke pulsen.

In stap 4) van het LBG-algoritme moet uitgaande van een partitie P(Y.J een nieuw
codeboek Ym worden uitgerekend. Dit wordt gedaan volgens formule (9.5). Gebruiken we
de 'squared error distorsion measure' dan kunnen we (9.5) ook als volgt schrijven:

(9.10)

Deze uitdrukking is bijna hetzelfde als formule (7.9). Het enige verschil tussen (7.9) en
(9.10) is dat in de eerstgenoemde formule de intensiteitsfunctie voorkomt en in de
laatstgenoemde formule de kansdichtheidsfunctie gebruikt wordt. Omdat we een kans
dichtheidsfunctie kiezen die evenredig is met het kwadraat van de intensiteitsfunctie,
kunnen we de in §7.4 gedane beschouwingen niet betrekken op de 'squared error
distorsion measure', maar heel globaal geformuleerd kunnen we wel zeggen dat door deze
distorsiemaat vooral de lagere frequenties van de intensiteitsfunctie door de resulterende
transparantiefunctie beter worden voorgesteld.
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9.5 Vectorquantisatie met behulp van een compander

Het woord compander is een samentrekking van de woorden compressor en
expander. In een compander wordt elke vector ~ uit de vectorbron p(K) eerst afgebeeld op
een andere vector :

g=lW (9.11)

Het woord compressor slaat op deze afbeelding. Na deze afbeelding wordt de vector t(~

met behulp van een N-punts uniforme vectorquantisator gequantiseerd :

(9.12)

Een uniforme quantisator is een quantisator die hoort bij een uniforme (=constante)
kansdichtheidsfunctie PU). In de praktijk betekent dit dat de codevectoren zich op een
raster bevinden (b.v. rechthoekig of hexagonaal). Het resultaat van de uniforme vector
quantisator wordt tenslotte weer afgebeeld met een inverse afbeelding :

(9.13)

Met deze inverse afbeelding hangt het woord expander samen. De vector ~i' welke na de
inverse afbeelding gevonden wordt, is de gequantiseerde van ~. De totale vectorquanti
sator kan nu worden geschreven als :

(9.14)

In figuur (9.2) is het compandermodel getekend, terwijl in figuur (9.3) de werking van de
compander is geïllustreerd.

Compandpr

Uniformp

Quantis3lOr

Comprpssor

------------------------------------------- I
IY EXP;.~dPr I ! ~ ~
I

------------------------------------------~

Figuur 9.2 Het compandennodel

De afbeelding t moet natuurlijk wel inverteerbaar zijn. Het voordeel van deze methode is
dat de codevector ~ rechtstreeks kan worden uitgerekend zonder dat er gebruik gemaakt
moet worden van een iteratief algoritme zoals het LBG algoritme.

De partitie van het domein D en het beelddomein t(D) zullen in het algemeen niet
aan dezelfde distorsiemaat voldoen.
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Figuur 9.3 Werking van compander

De afbeelding t die we nog niet nader hebben omschreven moet voor een gegeven
kansdichtheidsfunctie p(x) ervoor zorgen dat de totale vectorquantisator Q(x) de optimale
vectorquantisator is. De afbeelding 1 is dus afhankelijk van 12. Bovendien moeten de
puntenverdeling en de partitie in zowel het domein D als het beelddomein t(D) aan
dezelfde distorsiemaat voldoen. Uit deze eisen volgt dat de gevraagde afbeelding aan
strenge eisen moet voldoen.

Aan de hand van een artikel van Heppes & Szüsz [26] constateert Gersho [19] dat
zo'n afbeelding 1 alleen bestaat als aan de volgende relatie (zie ook §11.2) wordt voldaan

~logp(x,y) =2Alogjtx,y) =0 (9.15)

In woorden betekent deze relatie dat de hoogtelijnen f(x,y) =K geen gesloten krommen
mogen zijn. Dit is nogal een grote beperking van het aantal intensiteitsfuncties die
gebruikt kunnen worden.

Hoe kunnen we een compander gebruiken voor ons doel? We kunnen dit doen in 3
stappen waarbij we uitgaan van een intensiteitsfunctie f(x,y) met domein D en bijbehoren
de afbeelding l(X,y) (zie ook figuur (9.3» :

1) Bepaal het beelddomein D·=!(D).
2) Breng een regelmatige pulsverdeling aan in het beelddomein (h.v. rechthoe

kig of hexagonaal raster).
3) Bepaal de inverse afbeelding van de pulsverdeling.

Alhoewel deze methode vrij eenvoudig van opzet is, is deze methode niet met experimen
ten uitgeprobeerd, omdat relatie (9.15) een grote klasse van mogelijke intensiteitsfuncties
uitsluit.
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10 Optimalisatie met simulated annealing

De in §4.1 en §4.2 gevonden waarderingsfuncties (4.13) en (4.23) zijn zeer lastige
functies om te maximaliseren met behulp van conventionele maximalisatiealgoritmen. Dit
komt enerzijds door het grote aantal variabelen (respectievelijk N en 2N als men N
pulsposities wil weten) en anderzijds doordat de hogere afgeleiden van (4.13) en (4.23)
ingewikkeld en rekenintensief zijn. 'Simulated annealing' is een algoritme dat wel
geschikt lijkt om de waarderingsfunctie (4.23) te maximaliseren.

10.1 Theorie van simulated annealing

'Simulated annealing' betekent letterlijk: gesimuleerde afkoeling, hetgeen ook de
verklaring is van het gebruik van de temperatuur als een parameter in het te gebruiken
algoritme. Geheel in analogie met de natuur wordt getracht om een bepaald systeem in de
laagste energietoestand te brengen. Die laagste energietoestand moet bereikt zijn als de
temperatuur 0 K bedraagt. Een te minimaliseren functie van N variabelen wordt gebruikt
als representatie van de energie. In iedere stap van het algoritme worden 1 of meerdere
variabelen op willekeurige wijze een klein beetje veranderd. Dit leidt tot een verandering
van .1E in de energie. Als ~E~ 0 dan wordt de kleine verandering van de variabelen
geaccepteerd, en de nieuwe variabelen worden het uitgangspunt voor een volgende stap.
Indien ~E>0 worden de nieuwe variabelen niet zonder meer genegeerd. Met een kans

(l0.1)

wordt de set van variabelen toch geaccepteerd. Dit lijkt tegenstrijdig met ons doel om de
energie te minimaliseren, maar deze eigenschap van het 'simulated annealing'-algoritme
biedt de kans om uit een lokaal minimum van de energiefunctie te ontsnappen. Door de
gebruikte kansfunctie P(~E) wordt een duidelijke relatie gelegd met de statistische
mechanica. De factor kB laat zich lezen als een soort van Boltzmannconstante. Een
geschikte waarde voor kB is afhankelijk van wat voor soort energiefunctie men heeft en er
zal experimenteel bepaald moeten worden wat een goede waarde voor kB is. De parameter
T in de kansfunctie (10.1) staat voor de temperatuur. De temperatuur wordt gebruikt als
een controleparameter. Het proces van 'simulated annealing' wordt gestart door het
'systeem' eerst te 'smelten' (hoge temperatuur). Belangrijk bij de afkoeling is dat bij
iedere temperatuur het aantal opeenvolgende veranderingen van de variabelen groot
genoeg moet zijn om het systeem in een evenwichtstoestand te brengen. Het temperatuur
verloop en het aantal veranderingen van de variab.elen wordt het 'annealing'-schema
genoemd. Het schema zal net als kB experimenteel moeten worden vastgesteld.

10.2 PDM met simulated annealing

Het algoritme van 'simulated annealing' gaan we zodanig aanpassen dat we het
kunnen gaan gebruiken voor het 2-D continue PDM probleem. Als energiefunctie gaan we
de waarderingsfunctie gebruiken. Aangezien we de waarderingsfunctie moeten maximali
seren gaan we ook de energie maximaliseren. Dit maximaliseren gaan we doen door een
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kleine variatie aan te brengen in één van de pulsposities. Welke pulspositie en de richting
van de variatie kiezen we random. Uitgaande van (4.23) als energiefunctie :

E =W=~ {t.cx"y.)- ~ lp.cx.,y.)}
kunnen we als we pulspositie k: (xt,yJ gaan variëren tl.E als volgt uitrekenen:

I t
flE = E(xl;'Y;) - E(xl;'YI;)

I t
= IsCxJ,'Yl) -IB(xl;'YI;)

N

- h L {h(Xj-X;,Yj-YJ -h(xj-xk'Yj-YI;)}
j-l,;-I;

(10.3)

Het 'simulated annealing'-algoritme kunnen we nu samenvatten tot het volgende over
zicht:

1) Neem een initiële puntenverdeling (random of een goede schatting).
Bereken de bijbehorende energie. Maak de temperatuur maximaal :
T = Tmax •

2) Kies random een pulspositie (xt,yJ. Varieer die pulspositie (Xt' ,Yt').
Bereken .1E.

3) Als .1E>O accepteer de nieuwe pulspositie : (xt,YJ := (xt',Yt').
E:= E + .1E.

Als .1E~O accepteer de nieuwe pulspositie met een kans
P(.1E) =exp(.1E/kBT).

4) Herhaal 2) en 3) een geschikt aantal keren,
verminder T en ga naar 2). Stop als T=O.

Zoals hierboven al vermeld staat is in eerste instantie gekozen voor de variatie van slechts
1 pulspositie. Dit is gedaan omdat de berekening van de waarderingsfunctie nogal
rekenintensief is (circa N*N rekenoperaties). Door het variëren van slechts 1 pulspositie
behoeven voor het berekenen van .1E slechts N rekenoperaties uitgevoerd te worden. (zie
formule (10.3) ).

10.3 Voor- en nadelen van simuJated annealing

Het te gebruiken algoritme zoals dat in §10.2 gepresenteerd is, is zeer eenvoudig
van opzet. Dit is dan ook één van de voordelen van het algoritme. Een ander voordeel
vloeit voort uit het feit dat het algoritme de waarderingsfunctie W maximaliseert. Een
direct gevolg hiervan is dat hierdoor het foutspectrum in het te beschouwen gebied
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geminimaliseerd wordt :

..
(10.4)

-.-.

, en dit is precies onze doelstelling. (zie §4.2).

Een nadeel van het algoritme is het gebruik van de gefilterde intensiteitsfunctie
fB(x,y). Afhankelijk van het gekozen laagdoorlaatfilter moet fB(x,y) worden uitgerekend.
Door het gebruik van digitale computers voor de berekening van fB(x,y) weten we de
gefilterde intensiteitsfunctie alleen op discrete plaatsen. Omdat we voor het berekenen van
de energiefunctie uitgaan van continu variabele pulsposities moeten we gebruik maken van
interpolatietechnieken. We kunnen dan fB(x,y) op iedere gewenste positie benaderen. (Ook
voor het berekenen van de gemiddelde waardering gebruiken we interpolatie, zie §12.5).

Tenslotte nog de volgende opmerking : door het gebruik van de waarderingsfunctie
moeten we er van overtuigd zijn dat de gedane benaderingen in §4.2 geldig zijn in het te
beschouwen frequentiegebied. In §4.2 wordt als vuistregel gehanteerd dat ~ S (>Jhr l en
77 S (5y'hr l

. Met behulp van uitdrukking (10.5) kunnen we een relatie leggen tussen het te
beschouwen frequentiegebied en het aantal te gebruiken pulsen.

Nh =JJfix,y)dxdy
D

(10.5)

Het aantal pulsposities N en de te gebruiken filterkarakteristiek kunnen dus niet zonder
meer los van elkaar gekozen worden.



11 Soortgelijke problemen

Uit een literatuurstudie is gebleken dat er slechts enkele problemen zijn beschreven
die een grote gelijkenis vertonen met ons probleem. In dit hoofdstuk is getracht een kleine
samenvatting te geven van die problemen.

11.1 De verdeling van een lichaam in N delen

Het in 1956 verschenen artikel [25] van H. Steinhaus beschrijft het verdelen van
een lichaam Q in N delen Ai {i=1,2, .. ,N}. Het lichaam Q heeft een massadichtheidsfunc
tie f<!), en er wordt verondersteld dat de massa van Q eindig is. Het probleem kan als
volgt worden samengevat :

Verdeel een lichaam Q in N stukken Ai {i=1,2, .. ,N} en kies daarbij N punten Pi op een
dusdanige wijze dat de som

N

S(AJ') :::L I(AjJ'j)
j-l

(11.1)

minimaal is. I(Aj,PJ staat voor het traagheidsmoment van het deellichaam Ai ten opzichte
van het punt Pj.

Met enkele lemma's bewijst Steinhaus dat er in het algemeen een unieke oplossing
(A,P) van het probleem is met een minimale som SN :

N

SN =minL I(Aj,Pj)
(.4)') j-l

(11.2)

In enkele bijzondere gevallen is er meer dan 1 of zelfs een oneindig aantal oplossingen;
bijvoorbeeld in het geval dat Q een homogene kubus is, zijn er meerdere oplossingen, en
als Q een homogene bol is dan zijn er een oneindig aantal oplossingen.

Daarnaast bewijst Steinhaus dat voor een bepaald lichaam Q de minimale som SN
een dalende functie van N is. In het artikel van Steinhaus wordt niet beschreven hoe men
aan een bepaalde oplossing moet komen.

11.2 Verdeling in bijna regelmatige 6-hoeken

Het artikel van L. Fejes T6th [22] is min of meer een vervolg op het artikel van
Steinhaus [25], alleen Fejes T6th beschrijft de problematiek in 2 dimensies. Fejes T6th
stelt dat bij een optimale oplossing (A,P) de gebieden Ai de Dirichlet verdeling [7]
vormen van de puntenverzameling {Pi}, en dat de punten Pi tevens de centroïde's zijn van
de gebieden Ai. Voor grote waarden van N (veel punten PJ zullen de gebieden Ai de
vorm van een regelmatige zeshoek benaderen, en zal het traagheidsmoment van elk gebied
Ai even groot zijn.
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Figuur (11.1) is een voorbeeld van een verdeling in bijna regelmatige 6-hoeken.

. ~ .. " " . .

,~ ..-~oo"'':OOO'' 0 o. 0 0

Figuur 11.1 Voorbeeld vlakverdeling

Het belangrijkste resultaat van Fejes T6th's werk is het bewijs van het volgende
theorema:

limNSN=5../3(ffJj{x,y)dxdy)2
N-- 54 D

(11.3)

Dit resultaat is belangrijk omdat als we de som S(A,P) als maat van nauwkeurigheid
gebruiken voor de representatie van de functie f(x,y) door een verzameling {PJ, we zien
dat de nauwkeurigheid omgekeerd evenredig is met het aantal punten N.

Fejes T6th merkt in zijn artikel ook nog op dat het in het algemeen niet mogelijk
zal zijn om een domein van een functie f(x,y) op te delen in bijna regelmatige zeshoeken
waarvan de traagheidsmomenten hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld: als het domein een
cirkelschijf is en de intensiteitsfunctie neemt radiaal toe, dan zal bovengenoemde domein
opdeling niet mogelijk zijn. In [22] wordt niet gespecificeerd voor welke functies zo'n
domeinopdeling wel mogelijk is. In [26] bewijzen Heppes en Szûsz dat het voldoen aan
de volgende relatie voldoende en noodzakelijk is om een domeinopdeling te maken :

~log f(x,y) =0 (11.4)

In woorden betekent deze relatie dat als de niveaulijnen f(x,y)=K gesloten krommen zijn,
het onmogelijk is om de hierboven omschreven domeinverdeling te maken. In figuur is
een voorbeeld getekend van zo'n domeinverdeling.
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Figuur 11.2 Onmogelijke domeinverdeling

Ook in het artikel van Fejes T6th wordt niet gezegd hoe men tot een oplossing
moet komen van het in §11.1 gestelde probleem.

11.3 Toepassingen

In [27] beschrijft B. Bollobás een probleem wat erg veel lijkt op het probleem uit
§11.1 en §11.2. Het probleem kan als volgt worden omschreven:

Veronderstel dat een gebied D bewoond wordt door consumenten, die uniform
verdeeld zijn over D. Een eindig aantal (N) producenten zijn gevestigd in de punten Pi'
Het gebied D wordt verdeeld in marktgebieden ei' De totale kosten die de producenten
maken zijn onder te verdelen in produktiekosten en transportkosten. De produktiekosten
zijn een stijgende functie i' van de geproduceerde hoeveelheid, en de transportkosten zijn
een stijgende functie 4> van de transportafstand. De produktiekosten in een gebied D
worden dan gegeven door :

N

p(D,lfJl) =L lf(Ci)

i-I

de transportkosten worden gegeven door :

N

t(D,fI>Jl) =L JJfI>(PPj}dP
1=1 C,

De gemiddelde kosten worden gedefinieerd door :

a(D,lf,fI>Jl) ={p(D,lfJl) +t(D,~,N)ltD

(11.5)

(11.6)

(11.7)

Gezocht wordt nu naar de optimale positionering van de producenten en de optimale
marktverdeling zodanig dat a(D,ir,4>,N) minimaal is.
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Laten we nu bij het hierboven beschreven probleem de produktiekosten buiten
beschouwing ('1'=0) en nemen we de transportkosten evenredig met het kwadraat van de
transportafstand dan is dit probleem hetzelfde als het in §11.1 en §11.2 beschreven
probleem met een constante massadichtheidsfunctie. Van situaties waarbij alleen de
transportkosten van belang zijn is bewezen dat de verdeling van D in regelmatige
zeshoeken de optimale verdeling is [28],[29].

Een ander soortgelijk probleem is het quantiseren van een vector ~. Dit probleem
wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 9. In een vectorquantisator wordt een vector X
met kansdichtheidsfunctie p~) voorgesteld door een punt Pi indien ~fAi. Probleem is het
vinden van een codeboek {PJ en een domeinverdeling {Ai} zodanig dat de gemiddelde
'square error distorsion' minimaal is. De 'square error distorsion' is in dit opzicht te
vergelijken met de som S(A,P), de kansdichtheidsfunctie Pá.) is te vergelijken met de
massadichtheidsfunctie f~).
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12 Experimenten

De verschillende methoden om een transparantiefunctie te maken moeten beproefd
worden door het doen van experimenten. Bij het doen van experimenten is steeds gebruik
gemaakt van 3 standaard intensiteitsfuncties. In dit hoofdstuk wordt uitleg en motivatie
gegeven over hoe en waarom de experimenten zijn uitgevoerd.

12.1 De intensiteitsfuncties

Voor het doen van doen van experimenten is gebruik gemaakt van de volgende 3
intensiteitsfuncties :

{

x+1 (x,y) E Dl

h(X,Y) = 2
o (x,y) $D1

{

x+y+2 ( ) Dx,y E 2
h(x,Y) = 4

o (X,y) $D2

{

O.S (x,y) ED3
f 3(x,y) = 0

(x,y) fD3

(12.1)

De domeinen van deze functies zijn voor iedere functie hetzelfde genomen:
D1=D2=D3 =D=[-1,I]x[-1,1], zodat iedere intensiteitsfunctie waarden aanneemt in het
interval [0,1]. De gebruikte functies zijn met opzet nogal eenvoudig gekozen, omdat dan
een beter inzicht in de resultaten mogelijk is. De intensiteitsfuncties zijn in de software
implementaties gebruikt alsof het waarden zijn uit een MxM matrix. Het gebruik van
ingewikkelde intensiteitsfuncties (al dan niet in gesampelde vorm) is met een kleine
aanpassing van de implementaties zonder meer mogelijk.

12.2 Het aantal pulsposities

Van elke intensiteitsfunctie is een transparantiefunctie bepaald. Er zijn transparan
tiefuncties bepaald die uit 64, 256 en 1024 pulsen bestonden. Deze aantallen zijn relatief
klein, bij een definitieve en/of praktische implementatie moet m~n denken aan meer dan
10.000 pulsposities. Gekozen is voor een gering aantal pulsen, omdat dit het PDM
probleem beter beheersbaar houdt (er is minder computergeheugen en minder rekentijd
nodig). Bovendien maakt het voor een vergelijking van de verschillende methoden niets
uit of men nu weinig of veel pulsen gebruikt, kortom het is praktischer om de experimen
ten met relatief weinig pulsen te doen.
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12.3 De verschillende methoden

Voor het doen van experimenten is gebruik gemaakt van verschillende methoden
om tot een transparantiefunctie te komen. Dit zijn namelijk de volgende methoden:

1) Tilebuilding
2) Recursieve domeintweedeling
3) Vectorquantisatie
4) Simulated annealing

ad 1) Bij de tilebuildingsmethode is gebruik gemaakt van een domeinverdeling
volgens §6.2.3. De domeinverdelingen volgens §6.2.1 en §6.2.2 zijn niet met experi
menten uitgeprobeerd. Dit is niet gedaan om de 2 volgende redenen:

i) De domeinverdeling volgens §6.2.3 is in grote lijnen hetzelfde als die van
§6.2.1 en §6.2.2. Gekozen is voor de domeinverdeling van §6.2.3 omdat
verwacht wordt dat deze meer isotroop is dan de andere verdelingen.

ii) Het is veel interessanter om de tilebuildingsmethode in het algemeen te
vergelijken met andere oplossingsmethoden, dan het vergelijken van
tilebuildings onderling.

De implementatie van deze methode is het programma TILING13.C (Bijlage 1).

ad 2) Samen met de tilebuildingsmethode is deze methode er een volgens het
integratieconcept. Het aantal pulsposities dat met deze methode bepaald kan worden is
altijd een macht van 2 (zie §6.2.4). Het programma DIVIDE.C (Bijlage 2) is een
implementatie van deze methode.

ad 3) Bij PDM met behulp van vectorquantisatie is het belangrijk om met een goed
initieel codeboek te beginnen. In de experimenten zijn de resultaten van de 2 voorgaande
oplossingsmethoden gebruikt als initieel codeboek voor het LBG-algoritme. Daarnaast is
er ook nog geëxperimenteerd met een random codeboek en met een codeboek bestaande
uit vectoren die uniform over het domein zijn verdeeld. Het programma VECQ.C (Bijlage
3) is een implementatie van deze methode.

ad 4) Simulated annealing is chronologisch gezien in dit afstudeerwerk de laatst
gevonden oplossingsmethode. Dit is de reden waarom met deze oplossingsmethode niet zo
erg veel geëxperimenteerd is. De implementatie van deze methode is te zien in het
programma ANNEAL.C (Bijlage 4).

12.4 Bandbegrenzing

De in §12.1 genoemde intensiteitsfuncties zijn niet bandbegrensd. Ondanks dat in
§2.1 werd verondersteld dat de intensiteitsfuncties bandbegrensd zijn, zijn we bij de eerste
3 oplossingsmethoden uitgegaan van de intensiteitsfuncties uit §12.1. Bij de oplossingsme
thode volgens simulated annealing is het bandbegrensd zijn van de intensiteitsfuncties een
vereiste omdat deze methode gebruik maakt van de waarderingsfunctie W (zie §4.2 en
§4.3). De in §12.1 genoemde intensiteitsfuncties zijn daarom gefilterd met een laagdoor-
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laatfilter. De gebruikte filterkarakteristiek H(~ ,77) is als volgt gedefinieerd:

{
1 I~ l~wBA I" l~wB

H(ç,Tl) =
o I~I>WBVI"I>WB

(12.2)

(12.3)

Gekozen is voor deze filterkarakteristiek omdat deze een relatief eenvoudige uitdrukking
voor de impulsresponsie oplevert. De hierbij behorende impulsresponsie is :

h(x,y) =( :B)'sÎnc("'r)sinc("'sY)

De relaties tussen de ongefilterde en de gefilterde intensiteits- en transparantiefunctie
zijn:

fix,y) =j{x,y) * *h(x,y)

cpix,y) =cP (x,y) * *h(x,y)
(12.4)

Van de gebruikte filterkarakteristiek is de parameter Wa gevarieerd: wB=1I",211",511",101I",
2011" en 5011".

12.5 Prestatiecriteria

De verschillende methoden zijn met elkaar vergeleken aan de hand van de
volgende criteria :

1) De gemiddelde waardering W
2) De 'root mean square error' Erms

3) De entropie H
4) De 'mean square error distorsion' D

ad 1) De in §4.2 geïntroduceerde waarderingsfunctie W is een functie die we moeten
proberen te maximaliseren. Belangrijk is wel om te weten dat deze functie een beperkte
geldigheid heeft, namelijk alleen voor smalle laagdoorlaatfilters geeft de waarderingsfunc
tie zinnige uitkomsten. Om de resultaten met een verschillend aantal pulsen met elkaar te
kunnen vergelijken, definiëren we de gemiddelde waardering:

(12.5)
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ad 2) De 'root mean square error' van een gefilterde transparantiefunctie rekenen we als
volgt uit:

Enru = f fVB(X,Y)-'PB(X,Y)jdxdy
D

(12.6)

ad 3) Uitgangspunt bij het integratieconcept is dat alle gebieden Aa een dusdanige grootte
hebben dat voldaan wordt aan :

f fftx,y)dxdy =h
A.

(12.7)

Maken we echter met een willekeurige puntenverdeling een Voronoipartitie van het
domein dan zal deze relatie in het algemeen niet gelden; we definiëren daarom :

PIt = ~hffJ(x,y)dxdY
A.

(12.8)

Indien we f(x,y) beschouwen als kansdichtheidsfunctie dan kunnen we Po opvatten als de
kans dat een punt element is van een gebied Au. Ideaal zou zijn als voor ieder gebied Ai
geldt: Pi= lIN. We definiëren de entropie:

N

H =L -p/N1ogp/
I-I

(12.9)

De entropie is maximaal als Pi= l/N : H= 1. We kunnen de entropie gebruiken als
maatstaf voor de grootte van de gebiedjes. Hoe hoger de entropie des te beter is de
domeinverdeling qua grootte van de gebiedjes gemaakt. De entropie zegt niets over de
vorm van de gebiedjes, daarom mag de entropie niet los gezien worden van de distorsie.

ad 4) De 'mean square error distorsion' is een maat voor de vorm van de gebiedjes. Het
blijkt namelijk [19] dat van de regelmatige 3-,4- en 6-hoek de laatste aanleiding geeft tot
de laagste distorsie. De 'mean square error distorsion' wordt gegeven door:

N

D =L f J[(x-x,)'l+(y-Ylt)2)ft.X,y)dxdy
11=1 A.

In het volgende hoofdstuk vindt een opsomming plaats van de resultaten.

(12.10)
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13 Resultaten

De resultaten zijn onderverdeeld naar de verschillende prestatiecriteria. Alvorens
we verder ingaan op de prestaties volgt in §13.1 een visuele presentatie van enkele
pulsverdelingen. In §13.2 worden enkele grafieken getoond waarin het verband tussen de
gemiddelde waardering en de filterbandbreedte WB wordt uitgezet. In §13.3 is de 'root
mean square error' uitgezet tegen de filterbandbreedte WBo Omdat entropie en distorsie
niet los van elkaar gezien mogen worden, worden de resultaten ten aanzien van deze
criteria tegelijk in §13.4 beschreven.

13.1 Enkele pulsverdelingen

In figuur 13.1 zijn pulsverdelingen weergegeven van de intensiteitsfunctie
f(x,y)=(x+y+2)/4. Het aantal pulsen is in deze pulsverdelingen gevarieerd. De pulsver
delingen zijn gemaakt met het programma TILING13.C.
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Figuur 13.1 De functie f(x,y) = (x+y+2)/4 met N=64, 256 en 1024 pulsen

In figuur 13.2 zijn pulsverdelingen te zien die verkregen zijn met 4 verschillende
methoden; namelijk de 'tilebuilding'-methode, de recursieve domeintweedeling, vector
quantisatie en 'simulated annealing'. Het resultaat van het vectorquantisatie-algoritme is
verkregen door het nemen van een random initieel codeboek. Het resultaat van het
'simulated annea.Iing'-algoritme is verkregen door de intensiteitsfunctie te filteren met
laagdoorlaatfilter met doorlaatband Ws=2T. Het gebruikte aantal pulsen is steeds 256 en
de intensiteitsfunctie is gelijk aan f(x,y)=(x+ 1)/2. Het resultaat van het programma
ANNEAL.C heeft zoals in figuur 13.2 te zien is een ander karakter dan de 3 andere
methoden. De linksboven getoonde pulsverdeling is gemaakt met de 'tilebuilding'
methode. De rechtsboven getoonde pulsverdeling is gemaakt met het vectorquantisatie
algoritme. De pulsverdel~ng uit de linkeronderhoek is gemaakt met behulp van recursieve
domeintweedeling. De rechtsonder getoonde pulsverdeling is gemaakt met het 'simulated
annealing'-algoritme.
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Figuur 13.2f(x,y) =(x +1)/2 met 4 verschillende methoden

Tenslotte wordt in figuur 13.3 getoond wat de invloed is van een goed initieel
codeboek op de resultaten van het vectorquantisatie-algoritme. Als initiële codeboeken
zijn gebruikt het resultaat van TILING13.C en een random codeboek.

Figuur 13.3 Vectorquantisatie met een goed en een slecht initieel codeboek

De gepresenteerde intensiteitsfunctie is f(x,y)=(x+y+2)/4 en het gebruikte aantal pulsen
is 64.
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13.2 De gemiddelde waardering

In grafiek 13.1 is te zien dat door het introduceren van de gemiddelde waardering
realisaties met een verschillend aantal pulsen met elkaar te vergelijken zijn.

Wgem

0,65
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0,55

O,S

Gemiddelde waardering
Tiling13.C f(x,y)=x+y

~
-------------/

Y
Y

.'

Aantal pulsen

-64

--- 256

1024

2

0'410,35

0,3

0,25 ~
0,21

0,15 -'.-'~--~-~,,--~,--~-~-
5 10 20 50 OmegaB{Pi

0,45

Grafiek 13.1

De getoonde resultaten zijn verkregen met behulp van het programma TILING13.C. De
gebruikte intensiteitsfunctie is f(x,y)=(x+y+2)/4. In de grafiek is ook te zien dat de
gemiddelde waardering naar een eindwaarde convergeert indien de filterbandbreedte Wa
toeneemt. Dit verschijnsel is als volgt te verklaren: door het verbreden van het laagdoor
laatfilter vindt er steeds minder interferentie plaats tussen de pulsen onderling. Het gevolg
hiervan is dat de gefilterde transparantiefunctie op de plaatsen waar een puls komt te staan
meer en meer de maximale waarde van de puls gaat aannemen; dus h. Door het breder
worden van het laagdoorlaatfilter gaat fB(x,y) steeds meer de vorm aannemen van de
ongefilterde intensiteitsfunctie, dus:

limw=-!.t {f(X",y,.>-!!.}
",.-00 N "ol 2

(13.1)

(13.2)

Bij een goede pulsverdeling zullen de pulsen verdeeld zijn volgens een kansdichtheids
functie die evenredig is met de intensiteitsfunctie; we krijgen dan dat het gemiddelde van
de N functiewaarden gelijk wordt aan de verwachting van f(x,y) :

1 N
N'f;f(x",y,) =E[r(x,y)]

~ lim W=E[r(x,y)] -!!.
111."00 2
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De verwachtingswaarde van de intensiteitsfunctie kunnen we als volgt uitrekenen :

!Jf 2(X ,y)dxdy

E[r(x,y)] =rJf(X,y)p(X,y)dxdy=----
b 1Jj(x,y)dxdy

03.3)

De functie f(x,y)=(x+y+2)/4 heeft als verwachtingswaarde E[f(x,y)] =7/12 =0.5833,
hetgeen goed overeenkomt met grafiek 13.1. De functies f(x,y)=(x+1)/2 en f(x,y)=112
hebben respectievelijk een verwachting van 0/3 en 112.

In grafiek 13.2 worden de verschillende oplossingsmethoden met elkaar vergele
ken; wat direct opvalt in deze grafiek zijn de hoge waarden die met het 'simulated
annealing'-algoritme bij grote WB gehaald worden. Dit is een indicatie dat deze oplossings
methode bij brede laagdoorlaatfilters aanleiding geeft tot slechte resultaten, omdat we
zojuist hebben aangetoond dat VI moet convergeren naar E[f(x,y)]-h/2.

Gemiddelde waardering
f(x,y)=x N"'256

/

,.: 1

0.9J
0.8 J
0.7

10.61
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VECa.C (Random)

0,2 I .. ANNEALC (2 pI)

o.1.L1~--~,-~--~,--..--~-
2 5 10 20 50 OmegaB/PI

Wgem

Grafiek 13.2

Als we bij het vectorquantisatie-algoritme uitgaan van een slecht (random) initieel
codeboek, dan leidt dit tot vrij slechte resultaten. De 'tilebuilding'-methode en de
recursieve domeintweedeling hebben nagenoeg gelijke prestaties wat betreft de gemiddelde
waardering, zoals in grafiek 13.2 te zien is. Ook in deze grafiek zien we dat de gemiddel
de waardering convergeert naar een eindwaarde (uitgezonderd het 'simulated annealing'al
goritme). Deze eindwaarde moet in dit geval gelijk zijn aan E[f(x,y)]-h/2=%-1I256
-0.6628.

In grafiek 13.3 is te zien dat de 'tilebuilding'-methode en het vectorquantisatie
algoritme (uitgaande van een goed initieel codeboek; namelijk dat van de 'tilebuilding'
methode) nagenoeg dezelfde resultaten opleveren.
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Vectorquantisatie met een slecht initieel codeboek presteert aanzienlijk minder dan de
andere twee methoden. De gemiddelde waardering moet in dit geval convergeren naar
E[f(x,y)]-h/2=7/12-1/64 =0.5677.

13.3 De 'root mean square error'

In grafiek 13.4 wordt getoond wat de invloed van het aantal pulsen is op de 'root
mean square error' als functie van de filterbandbreedte WB'
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Zoals te zien is, neemt de 'root mean square error' sterk toe vanaf een bepaalde "'D. Dit
is als volgt te verklaren: door te brede filtering is de gefilterde transparantiefunctie geen
samenhangend geheel, maar meer een verzameling van losse pulsen. De pulsstructuur is
dan overheersend. Het is duidelijk dat dit tot grote fouten leidt. Uit de gedane experimen
ten kunnen we nu een vuistregel afleiden: eisen we namelijk Erms S 1110, dan volgt daaruit
dat wéJN S -,;/4. In §4.2 hebben we afgeleid dat ~ S (5Jhyt en '1 S (5Jh)-t. We kunnen
dit ook weergeven door WB S (5Jh)-t. Voor de in de experimenten gebruikte intensiteits
functies wordt de relatie tussen N en h gegeven door: h=2/N. Vullen we dit in bij de eis
uit §4.2 dan krijgen we wB/.JN S (5J2)-t hetgeen een strengere eis is dan die uit de
experimenten volgt.

In grafiek 13.5 vindt een vergelijking plaats van 3 oplossingsmethode, namelijk de
'tilebuilding'-methode, de recursieve domeintweedeling en de vectorquantisatie-methode.
Het vectorquantisatie-algoritme ging bij dit experiment uit van een random codeboek.
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De 'tilbuilding'methode en de recursieve domeintweedeling leveren vergelijkbare
resultaten op, het vectorquantisatie-algoritme presteert duidelijk minder dan de andere
twee methoden.

In de laatste grafiek van deze paragraaf vergelijken we de resultaten van het
'simulated annealing'-algoritme met die van de 'tilebuilding'methode en het vectorquanti
satie-algoritme. Het vectorquantisatie-algoritme gebruikte bij dit experiment de pulsverde
ling van de 'tilebuilding'-methode als initieel codeboek.
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Alhoewel het niet zo duidelijk blijkt uit grafiek 13.6 levert het 'simulated anneaIing'
algoritme voor kleine "'B betere resultaten dan de andere 2 beschouwde methoden. Voor
"'B ~ 7r neemt Enn• echter snel toe en presteren de andere 2 methoden beduidend beter. De
'tilebuilding'-methode en het vectorquantisatie-algoritme zijn qua 'root meao square error'
vergelijkbaar, en leveren ook voor grote "'B goede prestaties.

13.4 De distorsie en de entropie

Tenslotte beoordelen we de resultaten op de criteria distorsie en entropie. In
grafiek 13.7 is de distorsie uitgezet als functie van het aantal pulsen. De distorsie is
uitgerekend van pulsverdelingen die gemaakt zijn met de 'tilebuilding'-methode. De
resultaten worden vergeleken met die van uniforme pulsverdelingen (pulsen op een
rechthoekig raster) en met de theoretisch minimale distorsie. Voor grote N kan namelijk
de theoretisch minimale distorsie worden uitgerekend :

(13.4)

Bovenstaande uitdrukking is niet hetzelfde als (9.7), omdat we nu een andere definitie van
distorsie hanteren dan in (9.1). We gebruiken namelijk de definitie die in (12.10) gegeven
is.
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De minimale distorsie is voor de 3 te gebruiken intensiteitsfuncties uitgerekend :

1) j(x,y) x+l Dmm
1 160.{3= =2 N 243

2) j(x,y) = x+y+2 DmiD = .!. 256 (9-4.fï).{3 (13.5)
4 N 1215

3) j(x,y) 1 Dmm = 1 20.{3= "2 ---N 27

Zoals in grafiek 13.7 is te zien, wijken de resultaten niet veel af van de minimale
waarden. Voor kleine N verschillen de resultaten iets meer met het theoretische mini
mum, maar de uitdrukking die gegeven is voor de minimale distorsie geldt alleen voor
grote waarden van N. Zoals te verwachten was, levert een uniforme pulsverdeling een
vrij lage distorsie op.
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Grafiek 13.7

In grafiek 13.8 is de entropie getekend als functie van het aantal gebruikte pulsen.
De beschouwde pulsverdelingen zijn gemaakt met de 'tilebuilding'-methode. De entropie
wijkt minder dan 0,5 % af van het theoretische maximum 1. De bij de pulsverdeling
behorende Voronoipartitie voldoet dus goed aan de in §5.2 gestelde eis (5.12) ten aanzien
van de domeinverdeling.
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In grafiek 13.9 is de distorsie logaritmisch uitgezet tegen het aantal gebruikte
pulsen. Door de logaritmische horizontale en verticale as kunnen we duidelijk zien dat de
berekende distorsie omgekeerd evenredig is met het aantal pulsen. De pulsverdelingen zijn
gemaakt met de 'tilebuilding'-methode en met de recursieve domeintweedeling. We zien
dat de 'tilebuilding'-methode een lagere distorsie geeft dan de recursieve domeintweede
ling.
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Van dezelfde pulsverdelingen is in grafiek 13.10 de entropie uitgezet tegen het aantal
gebruikte pulsen. Ook qua entropie presteert de 'tilbuilding'-methode beter dan de
recursieve domeintweedeling.
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In grafiek 13.10 is ook te zien dat door toepassing van het vectorquantisatie-algoritme een
kleine verbetering in de entropie te verkrijgen is.

In grafiek 13.11 is de distorsie getekend van pulsverdelingen die met 3 verschillen
de methoden gemaakt zijn.

Programma

- T1UNG13.C

--- VEca.C (tillng13.c)

DMDE.C
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o
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Het programma DIVIDE.C geeft de hoogste distorsie, terwijl de 'tilebuilding'-methode en
het vectorquantisatie-algoritme nagenoeg dezelfde distorsie geven. Van dezelfde pulsver
delingen is de entropie weergegeven in grafiek 13.12. Uit deze grafiek blijkt dat het
vectorquantisatie-algoritme tot een iets hogere entropie leidt. Ook hier levert de recursieve
domeintweedeling de slechtste resultaten.



H

1,002

1
1'

001 1
1

0,999

0,998

0,997

0,996

0,995

0,994

-66-

Entropie
f(x,y)=x

------------ ....

Programma

- TlUNG13.C

. - - VECQ.C (tDing13.c)

DIVIDE.C

0,993 .L-_---,- ~--------.---N
64

Grafiek 13.12

256 1024

De numerieke resultaten zijn in bijlage 11 nog eens kort samengevat.
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14 Conclusies en aanbevelingen

Naar aanleiding van de resultaten uit Hoofdstuk 13 volgen hier enkele conclusies ten
aanzien van de bestudeerde oplossingsmethoden.

Bij de gemiddelde waardering als prestatiecriterium leek in eerste instantie het
'simulated annealing'-algoritme het best te presteren. Bij nader onderzoek bleek dat bij
toenemende "'D' de gemiddelde waardering moet convergeren naar E[f(x,y)]-h/2.
Aangezien het 'simulated annealing'-algoritme voor grote "'B een veel grotere gemiddelde
waardering opleverde, moeten we concluderen dat dit algoritme ten aanzien van de
gemiddelde waardering niet het beste is. De 'tilebuilding'-methode en de recursieve
domeintweedeling zijn qua gemiddelde waardering gelijkwaardig. De resultaten van deze
2 methoden convergeren wel naar de verwachte eindwaarde. Vectorquantisatie met een
random initieel codeboek presteert slechter, terwijl vectorquantisatie met een goed initieel
codeboek gelijkwaardig is aan de 'tilebuilding'-methode en de recursieve domeintweede
ling.

Bovenstaande conclusies kunnen we ook trekken ten aanzien van de 'root meao
square error' als prestatiecriterium. Daarnaast bleek er een vuistregel afgeleid te kunnen
worden. Om goede resultaten te kunnen bereiken moet het aantal pulsen voldoen aan de
volgende ongelijkheid: N~ (4"'BhrY.

Wat de distorsie en entropie betreft presteert de 'tilebuilding'-methode duidelijk
beter dan de de recursieve domeintweedeling. Met behulp van het vectorquantisatie
algoritme kan het resultaat van de 'tilebuilding'-methode, wat de entropie betreft, nog een
klein beetje verbeterd worden. Met de experimenten kon geverifieerd worden dat de
distorsie omgekeerd evenredig is met het aantal pulsen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de 'tilebuilding'-methode de beste oplossings
methode is. Met het vectorquantisatie-algoritme zijn wel iets betere resultaten mogelijk,
maar dan moeten we wel uitgaan van een goed initieel codeboek (dit betekent wel extra
rekentijd). Recursieve domeintweedeling is wat gemiddelde waardering en 'root meao
square error' betreft gelijkwaardig aan de 'tilebuilding'-methode, maar presteert minder
bij de criteria distorsie en entropie. Het 'simulated annealing'-algoritme is alleen
beoordeeld met de eerste 2 criteria. Bij die beoordeling bleek dat het algoritme alleen
zinvol te gebruiken is bij kleine "'B. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de waarde
ringsfunctie als optimalisatiefunctie wordt gebruikt; deze is alleen geldig voor kleine "'B
(zie §4.2).

Tenslotte nog enkele aanbevelingen:

De experimenten zijn gedaan met relatief weinig pulsen. De vraag die we ons
kunnen stellen is: hoe presteren de verschillende oplossingsmethoden indien we
experimenten doen met veel pulsen. Met name van het 'simulated annealing'
algoritme kunnen dan wellicht betere resultaten verwacht worden. Het is dan wel
een vereiste om met snellere en groter computers te experimenteren.
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Aangezien de in §4.2 afgeleide waarderingsfunctie een kritische schakel bleek in
het 'simulated annealing'-aIgoritme, is het aan te raden een betere benadering te
gebruiken bij die afleiding.

De gebruikte intensiteitsfuncties waren nogal eenvoudig, het is interessant om te
bestuderen wat de resultaten zijn als we ingewikkelde intensiteitsfuncties gebrui
ken.

Het in de experimenten gebruikte laagdoorlaatfilter is rechthoekig. Er zou onder
zoek gedaan kunnen worden naar andere filterstructuren; bijvoorbeeld een rond of
een hexagonaallaagdoorlaatfilter.
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Bijlage 1 Programma TILING13.C

,.
i

Programma TILINGl3.C I
Dit programma berekent van een gegeven intensiteitsfunktie I
een domeinverdeling en de bijbehorende pulsverdeling. I
Het programma is gebaseerd op het integratieconcept. Getracht I
wordt de domeinverdeling in lD rond mogelijke gebiedjes te I
maken. Zie §6.2.3 I

I.,
#inc1ude <stdio.h >
#inc1ude <math.h >
#include < stdlib.h>
#include < time.h >

#define SQR(x) ( (x)*(x) )

'* Globale variabelen */
double delta=O.Ol, /'" breedte van een cel ./

h=0.OO3; /* puls inhoud "'/
int N=200, /'" aantal celIen in x en y richting ./

fn=l, /* keuze voor intensiteits functie ./
status[401][40 I),
Tn, /'" aantal gemaakte gebiedjes *1
Cn, /'" aantal cellen van huidig gebied */
Cx[9000) , I· x-indices van cellen "'/
Cy[9000), /* y-indices van cellen "'/
k,
Kn, I· aantal kandidaatcellen "'/
Kx[9000), I'" x-indices van kandidaten "'/
Ky[9000), I'" y-indices van kandidaten */
Hn; /'" aantal gaten */

float Px[2000) , /* x-eoordinaten van pulsen *1
Py[2000), I'" y-eoordinaten van pulsen "'/
Kd[9000), 1* afstand van kandidaat tot gebied "'I
HPx[IOOO), I'" x-eoördinaat zwaartepunt gat "'I
HPy[lOOO), /'" y-eoördinaat zwaartepunt gat ""
HSum[lOOO); '* inhoud van gat *1

char filename(20);

double F(int,double,double). I'" intensiteitsfunctie "'I
G(float); 1* omrekenen cel naar x- of y-eoärd *'



mainO
{
char
void

float

int

float

inout,instring[20);
Sortneigbbours(void),
SortHoles(void),
neigbbours(inl, inl);
thresbold,
distance(int);
file_inout(int),
ij,kmin,c,m,
tile,
betterbuilding,
sumbetter,
totaltransfonns;
fgem,
Totaltiles,
sum,
dmin;
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,. de parameters N,b en fn worden gelezen van de file param.dat *1
if (fiIe_inout(l» exit(l);

deJta=2.1N; ,. bereken celbreedle *'
threshold=b/SQR(delta);'* bereken integratie drempel ·1

for (Totaltiles=O.,i= l;i < (N + l);i + +)
for (j = l;j <(N + l);j + +)
{ Totaltiles + = F(fn,G(i),G(j»;

status[i)[j] =-1 ;
}

fgem = Totaltiles/SQR(N);
Totaltiles ,= tbresbold;l· bereken hel aantal benodigde gebiedjes ·1

for (Hn,Tn=O,i= l;i «N+ l);i + +)
for (j=I;j«N+I);j++)
jf (status[iJlj]= =-1)
{ Tn+ +;

tile= I;
betterbuilding= I;
Cn=l;
Cx{Cn)=i;
Cy[Cnl=j;
surn = F(fn,G(i),G(j»;
status!ilUl = 1; I· cel i ,j is gebruikt ·1
Kn=O;
while ( betterbuilding )
{ neigbbours(Cx[Cnl,Cy(Cn]);I· inventariseer bet aantal ongebruikte buurcellen van

bet huidige gebied *1
if (Kn= =0) ,. geen uitbreidingsmogelijkheid voor gebied .,
{ if ( sum < tbresbold/2)

{ I· gebied wordt als gat opgeslagen *1
Hn++;
HSum{Hn) = sum;
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for (HPx[Hn]=O,HPy[Hn]=O,m= l;m«Cn+ 1);

{ HPx[Hn] + = G(Cx[m])'"

HPy[Hn] + = G(Cy[m»'"

}
, ... bereken zwaartepunt van gat *'
HPx[Hn] ,= sum;
HPy[Hn] ,= sum;
Tn-;
tile=O.;

}
betterbuilding = 0.;

m++)

F(fn,G(Cx[m»,G(Cy[m)));

F(fn,G(Cx[m]),G(Cy[m)));

}
for (c=Kn-k + 1;c< (Kn + 1);c+ +) Kd[c]=distance(c);
, ... sorteer kandidaatcellen op afstand *'
SortneighboursO:
c=l;
sumbetter = O. ;
while (!sumbetter & betterbuilding)
{ , ... accepteer gebiedsuitbreiding alleen als

de integratiedrempel beter bereikt wordt *'
if (SQR(sum-threshold) >

SQR(sum-threshold + F(fn,G(Kx[c)),G(Ky[c))))){ '* cel c is beste kandidaat voor gebiedsuitbreiding *'
sumbetter=1.;
kmin=c;

}
else{ ,+ er is geen goede kandidaatcel .,

c++;
if (c>Kn) betlerbuilding=O.;

}
}
if (sumbetter) '* gebied wordt uitgebreid met cel kmin +,
{ sum + = F(fn,G(Kx[kmïn»,G(Ky[kmin)));

Cn++;
Cx[Cn] = Kx[kmin];
Cy[Cn]=Ky[kmin];
status(Cx[Cn])[Cy[Cn]]= 1;
for (c=kmin;c<Kn;c+ +)
{ Kx[c]=Kx[c+ 1];

Ky[c]=Ky[c+ 1];
Kd[c]=Kd[c+ 1];

}
Kn-;
for (c= l;c < (Kn + 1);c+ +)
Kd[c] + = SQR(Kx[c]-Cx[Cn]) + SQR(Ky[c]-Cy[Cn));

}
}
for (c= l;c<(Kn+ 1);c+ +) status[Kx[c]][Ky[c]]=-I;
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if ( tile) I'" als gebied af is : bereken pulspositie ·1
{ for (Px[Tn)=O,Py[Tn)==O,c= l;c< (Cn+ l);c+ +)

{ Px[Tn) + == G(Cx[c))*F(fn,G(Cx[c)),G(Cy[c)));
Py[Tn) + = G(Cy[c))*F(fn,G(Cx[c)),G(Cylc)));

}
Px[Tn) 1= sum;
Py[Tn) 1= sum;

}
}

if (Totaltiles-Tn>0.5) I· indien aantal gemaakte gebieden te weinig is corrigeer dan het
aantal met de grootste gaten ""

{ SortHolesO; '''' sorteer gaten naar grootte .,
if (Tn+ Hn-Totaltiles> 0.5) totaltransforms=Totaltiles-Tn;
else totaltransfonns == Ho;
for (m=l; m«totaltransforms+I);m++)
{ Tn+ +;

Px[Tn) = HPxlm);
Py[Tn) = HPy[m);

}
}

if (file_inout(O» exit(l); I'" schrijfpulsposities naar file "'I
exit(O);
}

''''
i
I De intensiteitsfunctie f(x,y)
I

·1
double F(int no,double x,double y)
{ double f;

switch (no)
{

case I: f=(x+ 1.)/2.;break;
case 2: f=(x+y+2.)/4.;break;
case 3: f=O.SO;break;

}
retum(t);
}

I
I Omrekenen van cel coördinaat naar x- of y-coördinaat
I.,

double G(float n)
{ double g;

g=(2. "'n-N-l.)lN;
retum(g);

}
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, I

I Transporteer data van of naar een file I
, I

*'int file_inout(int readwrite)
{ int i;

FILE *f_daten;

printW\nFile name?·); seanf(· %s· ,filename);

if (readwrite) '* lees van file *'
{ if «tdaten= fopen(·param.dat· ,"rt·»= =NULL)

{ perror("Error on opening file·); return I; };
fscanf(f_daten,"%d %If %d".&N,&h,&fn);

}
else '* schrijf naar file *'
{ if «tdaten=fopen(fiIename, "wt"»= = NULL)

{ perror(·Error on opening file"); return I; };
fprintf(Cdaten,"%d %d %d ",N,fn,Tn);
for (i=l; i<(Tn+I); i++)
{ if (!(i %25» fprintf(f_daten, "\n");

fprintf(f_daten," %f %f ",Px[i],Py[i]);
}

}
fclose(tdaten);
return 0;
},.
I
I inventariseer buurcellen van huidige gebied
I

*'void neighbours(int Ax,int Ay)
{
k=O;
if ( (Ay> 1) & (status[Ax](Ay-l]= =-1»
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[Kn]=Ax; '* zuiden *'
Ky[Kn] = Ay-I;
status[Kx[Kn]][Ky[Kn]] =0;

}
if ( (Ay> I) & (Ax> I) & (status[Ax-I][Ay-l]= =-1»
{ k++;Kn+ +;

Kx[Kn]=Ax-l; '* zuidwest *'
Ky[Kn]=Ay-l;
status[Kx[Kn]][Ky[Kn]] =0;

}
if ( (Ax> I) & (status[Ax-I][Ay]= =-1) )
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[KnJ=Ax-l; '* west *'
Ky[Kn]=Ay;
status[Kx[Kn]][Ky[Kn]] =0;

}
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if ( (Ay <N) & (Ax> 1) & (status[Ax-I][Ay+ IJ= =-1) )
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[Kn]=Ax-I; '* noordwest *'
Ky[Kn)=Ay+ 1;
status[Kx[Kn]][Ky[Kn]J =0;

}
if ( (Ay<N) & (status[Ax][Ay+ 1]= =-1»
{ k+ +;Kn++;

Kx[Kn)=Ax; '* noord *'
Ky[Kn]=Ay+ 1;
status[Kx[KnJJ[Ky[Kn)) =0;

}
if( (Ay<N) & (Ax<N) & (status[Ax+I][Ay+l]==-I»
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[KnJ=Ax + 1; '* noordoost *'
Ky[Kn]=Ay+ 1;
status[Kx[Kn]J[Ky[Kn]] = 0;

}
if ( (Ax <N) & (status[Ax + I)[Ay)= =-1) )
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[KnJ=Ax+l; '* oost *'
Ky[Kn)=Ay;
status[Kx[Kn]J[Ky[Kn]J =0;

}
if( (Ay>l) & (Ax<N) & (status[Ax+I][Ay-l)==-l»
{ k+ +;Kn+ +;

Kx[Kn]=Ax+l; '* zuidoost *J
Ky[Kn]=Ay-I;
status[Kx[KnlJ[Ky[Kn)J =0;

}
return;
}

'*I
I bepaal gemiddelde afstand tussen kandidaatcel en gebied
I

*'float distance(int candi)
{ int m;

float dist2;
for (dist2=0.,m=l; m«Cn+l); m+ +)

dist2 + = SQR(Cx[m)-Kx[candi]) + SQR(Cy[m]-Ky[candi]);
retum(dist2);
}
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I
I sorteer kandidaatcellen met Quick Sart algoritme
I 80rteersleutel is de gemiddelde afstand: Kd[] (stijgend).
I

*'void Sortneighbours(void)
{int PS,

I,n,
J,H,
P,
5[5000][2];

float Help;

PS=I;
S(1][I]= 1;
S[I][2]=Kn;
while (PS)
{ U=S[PS][I];

H =S[PS][2];
PS-;
while OJ > II)
{ P=O;

I=II;
J=JJ;
while (l <J)
{ if (Kd[l] > = Kd[J])

{ P= lap;
Help=Kd[I];Kd[I] = Kd[J];Kd[J]=Help;
Help = Kx[I];Kx[I] = Kx[J];Kx[J] =Help;
Help = Ky[I];Ky[l] = Ky[J];Ky[J] = Help;

}
if (P) J--; else 1+ +;

}
return;
}

}

}
if(l<JJ)

{

}
JJ=I-l;

PS++;
S[PS][I]=I+I;
S[PS][2]=JJ;
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I I
I sorteer gaten met Quick Sort algoritme I
I sorteersleutel is de integraal over het gat: HSumO (dalend). I
I I

*'void SortHoles(void)
{ int PS,

1,11,
J,JJ,
P,
S(100)[2];

float Help;

PS=I;
5(1)[1]= 1;
S(1][2] =Hn;
while (PS)
{ II=S[PS)[l];

JJ = S[PS][2];
PS-;
while (1J> 11)
{ P=O;

1=11;
J=JJ;
while (1<J)
{ if (HSum[I] < =HSum[J])

{ P= l-P;
Help= HPx[I);HPx[I] =HPx[J];HPx[J] = Help;
Help = HPy[I] ;HPy[I] = HPy[J] ;HPy[J] = Help;
Help = HSum[I];HSum[I] = HSum[J);HSum[J] = Help;

}
if (P) J--;else 1+ +;

}
if (I <JJ)
{ PS+ +;

S[PS][l]=I+ I;
S[PS][2]=JJ;

}
JJ=I-I;

}
}
return;
}
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Bijlage 2 Programma DIVIDE.C

'*
Programma DIVlDE.C I
Dit programma maakt een domeinverdeling gebaseerd op het integratieconcept. I
Het opdelen gebeurt door eerst het domein in 2 rechthoekige stukken te I
verdelen op een wijze zodat de integraal van de intensiteitsfunctie over I
de beide stukken even groot is. Deze procedure wordt recursief herhaald I
voor de dan ontstane stukken. I,

*'#include < stdio.h >
#include <math.b>
#include < stdlib.b >
#include < time.h >
#include < dos.h >
#include "nnheader.b"
#include "nnincI.h"

extern unsigned _stklen= 15000;

'*
double

Globale Variabelen

delta,
H,
A[I025][4],
P[ I 025][2];

*'
'* dx==dy==delta *''* integratiedrempel *''* coörd. linkeronderhoek en rechterbovenhoek gebied */'* coörd. pulsposities *'

int N== 150, ,. *'
M == 80, ,. aantal intervallen korte zijde gebied .,
MAXDIV =5, ,. aantal gebiedsdelingen *'
fn == 1, ,. geselecteerde intensiteitsfunctie *'
Areanr; '* aantal gebieden *'

double GO,
FO,
DividerO,
IntegO,
MomxO,
MomyO;

char filename[20];
~+++++++++++++++++++++++++++++++~

mainO
{ int i,

j,
VERT,
file_inoutO;

double c,
xI,x2,yl,y2.
aO,al,bO,bl,
sumx,sumy;



Al2. ·jJ[O] =AUJ[O];
A[2. "'jJ[2]=c;
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ebar instring[20];

statie int first= l,graphactive=O;
statie stmet param_record paramO =
{ { "Number of domain divisions ",'d' ,O,4.,lO.,&MAXDIV },

{ "Integration accuracy ",'d',O,40.,150.,&M },
{ "Function (l=x, 2=x+y, 3=constant): ·,'d',O,1.,3.,&fn},

};

ClearSereenO;
InputPanel(3,param);'· invoer parameters .,
,. Optioneel : berekening integraal van intensiteitsfunctie over domein
H=O.; deze is voor de gekozen functies altijd 2
delta=2.1N;
for (i= l;i<(N+ I);i+ +)

for G=l;j<(N+I);j++)
H + = Integ(G(i),GG»;.,

H=2.; ,. definitie gebied 1 : domein .,
A[I][O]=-1.;
A[1][l]= 1.;
A[I][2]=-1.;
A[1][3]=1.;
Areanr=l;

if (!grapbactive) {GrapbikMode(l);graphactive= I; }
if (first)
{ first=O;

Setworld(-1.5,-1.1,1.5,1.1);
}
ClearGraph(O);
Frame(-l., 1.,-1., 1.,41 DOTTED);
for (i=O;i«MAXDIV+I);i++)
{ H /= 2.;

for G=Areanr;j>O;j-)
{ if «AÜ][I]-AUJ[O]) > (AÜJ[3]-AüJ[2])) VERT= l;else VERT=O;

/. deel altijd de langste zijde ./
e=Divider(j,H,VERn;
if (VERT)
{ A[2. ·j][O)=e;

A[2. ~][2) = AÜ][2);
}
else
{

}
A[2.•j][ 1] = AU][ 1];
A[2. "'j][3] =AU][3];
jf(VERn
{ A[2. ·j-I][I]=c;

A[2. ·j-l ][3)= AUJ[3];
}



WCursor(A[j][O],c);
WGerade(A[j][I],c,3);

A[2. ·j-l][ I] == A[jJ[ I];
A[2. ·j-I][3]=c;

else
{

}
A[2. ·j-I][O] =A[j][O];
A[2. ·j-I][Z] = A[j][2];
if(VERn
{ WCursor(c,A[j][2]);

WGerade(c,A[jJ[3],3);
}
else
{

}
}
Areanr *== 2;

-8Z-

delta = (A[j][ I ]-A[j][O])/M;
VERT=O;

}
for (j = l;j < (Areanr+ I);j + +) I· bereken pulsposities ·1
{ if «A[j][ 1]-A[j][O]) > (A[j][3]-A[j][2]))

{ delta = (A[j][3]-A[j][2])/M;
VERT=I;

}
else
{

}
xl = A[j][O] +delta/2.;
yl =A[j][2] +deltaIZ.;
y2=yI;
x2=xl;
sumx = Momx(x I ,y2);
sumy= Momy(x I ,y2);
if (VERn while (xl <A[j][I])
{ y2 + == delta;

if (y2 >A[j][3])
{ xl + == delta;

y2 = yl;
}
sumx += Momx(xl,yZ);
sumy + = Momy(xl,y2);

}
else while (yl < A[jl[3])
{ x2 + == delta;

if (x2 > A[j][l])
{ yl + = delta;

x2 = xl;
}
sumx + == Momx(x2,yl);
sumy + == Momy(x2,yl);

}
P[j][O]==sumxlH;l* pulspositie wordt *1
P[j][I]==sumylH;l* 'center of gravity· *1
PutPixel(p[j][O],P[jl[1],3);

}
getchO;
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ClearGraph(O);
Frame(-I., 1. ,-1.,1.,41 DOITED);
for (j = I~ < (Areanr+ l)~ + +) PutPixel(pü)[O],PÜ][I],3);
getchO;
GraphikMode(O);
graphactive=O;
ClearScreenO;
printf("Are the coupling coefficients te he written on a data file?\\n(y/n)");
seanf(" %s" .instring);
if (instring[O] = = 'y')
if (file_inout(O» exit(I); 1* schrijf naar file *1
exit(O);
}
1*

I I
I Omrekenen van gridcoördinaten naar x- of y-coördinaten I
I I

*1
double G(n)
int n;
{ double g;

g=(2.*n-N-I.)IN;
return g;

}
1*
I
I De intensiteitsfunctie
I

*1
double F(no,x,y)
int no;
double x,y;
{double f;

switch (no)
{ case I: f=(x+ 1.)/2.;break;

case 2: f=(x+y+2.)/4.;break;
case 3: f=O.SO;break;

}
return f;

}

Deel een rechthoekig gebied A in twee rechthoekige gebieden AI & Al
zodat de integralen over AI & A2 hetzelfde zijn

n.
vertical;
xO,yO,x,y,
sum,Rowsum,Rest,
border;

{ double

*1
double Divider(n,h,vertical)
double h;
int



jf (vertical) delta= (A[n][3]-A[n][2])/M;
else delta = (A[n][ 1]-A[n][O])IM;
xO== A[n][O] + delta/2.;
yO=A[nJ[2]+delta/2. ;
x=xO;
y=yO;
sum= Integ(x,y);
Rowsum=sum;
while (sum<b)
{ if (vertical)

{ y += delta;
if (y > A[n][3])
{ x + = delta;

y == yO;
Rowsum=O;

}
}
else
{ x + = delta;

if(x>A[n][I])
{ y +== delta;

x = xO;
Rowsum=O;

}
}
sum + == Integ(x,y);
Rowsum + = Integ(x,y);

}
Rest = Rowsum + h-sum;
if (vertical)
{ border==x-delta/2.;

y + = delta;
while (y < A[n][3])
{ Rowsum + = Integ(x,y);

y + = delta;
}

}
else
{ border==y-delta/2.;

x + = delta;
while (x < A[n][l])
{ Rowsum + == Integ(x,y);

x + == delta;
}

}
border + = Rest·deltalRowsum;
return border;
}
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1+

Benadering van de integraal van f(x,y) in het punt (x,y)
met behulp van een 4-punts integratieformule

+1
double Integ(x,y)
double x,y;
( double I,

heta;
beta=deltal(2.*sqrt(3»;
I = F(fn,x-beta,y-OOta) + F(fn,x-OOta,y + OOta);
I + = F(fn,x+OOta,y-beta)+F(fn,x+OOta,y+beta);
1*= SQR(delta)/4.;

return I;
}
1*

Benadering van het x-moment van f in punt (x,y)
m.b.v. een 4-punts integratieformule

*1
double Momx(x,y)
double x,y;
{ double I,

OOta;
beta=delta/(2. +sqrt(3»;
I = (x-OOta)+(F(fn,x-beta,y-beta)+ F(fn,x-beta,y + beta»;
I + = (x + beta)+(F(fn,x + OOta,y-beta) + F(fn,x + beta,y + 0018»;
1+= SQR(delta)/4.;

return I;
}
1+

Benadering van het y-moment van f in punt (x,y)
m.b.v. een 4-punts integratieformule

+1
double Momy(x,y)
double x,y;
( double I,

beta;
OOta= delta/(2. +sqrt(3»;
I = (y-OOta)+(F(fn,x-OOta,y-beta) + F(fn,x + OOta,y-OOta»;
I + = (y+OOta)+(F(fn,x+beta,y+OOta)+F(fn,x-OOta,y+beta»;
I *= SQR(delta)/4.;

return I;
}
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i i
I Transporteer data van of naar a file I
I ,

*'int file_inout(int readwrite)
{ int i;

FILE .f daten·- ,

printW\nFile name?"); scanW %s" ,filename);

if (readwrite) '* lees van file .,
{ if «f_daten=fopen("param.dat" "rt"»= =NULL)

{ perror("Error on opening file"); return I;};
fscanf(Cdaten," %d %If %d ",&M,&H,&fn);
}

else ,. schrijf naar file .,
{ if «f_daten=fopen(fiIename, "wt"»= = NULL)

{ perror("Error on opening file"); return 1; };
fprintf(tdaten," %d %d %d ",M,fn,Areanr);
for (i= 1; i < (Areanr+ 1); i + +)
{ if (!(i %25» fprintf(tdaten,"\n ");

fprintf(f_daten," %f %f ",P[i][O],P[i][ 1]);
}

}
fdose(f_daten);
return 0;
}
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Bijlage 3 Programma VECQ.C

Programma VECQ.C
Met behulp van het LBG-algoritme wordt van een kansdichtheidsfunctie
p(x,y) een verzameling codevectoren bepaald. Dit algoritme wordt in
de techniek ook gebruikt voor vectorquantisatie. Als kansdichtheids
functie wordt de intensiteitsfunctie of het kwadraat hiervan genomen.
De codevectoren representeren de pulsposities..,

#include < stdio.h >
#include < math.h >
#include < stdlib.h >
#include < time.h >
#include < dos.h >
#include "nnheader.h"
#include "nnincl.h"
#define SQR(x) ( (x)"'(x) )

extern unsigned _stklen = 25000;

,. Globale Variabelen ""
int N, '''' sampling intensiteit domein ""

MAXIT=20, '''' max. aantal iteraties ""
M=SO, '''' sampling intensiteit domein hulp *'
fn=2, '''' gekozen intensiteitsfunctie ""
PF = 1, '''' p(x,y) is f of f'2 ""
Vn, '''' index min. afstand codevector "'{
L=5; /'" wortel sant. codevectoren "'{

double GO,
FO, '''' De intensiteitsfunctie f(x,y) "'{
y[1030][2], /'" codevectoren ""
ynew[1030][2], '''' nieuwe codevectoren *'
w[1030], '''' integraal van p(x,y) over gebied ""
fw[ 1030], '''' integraal van f(x,y) over gebied "'/
MinDist, '* minimale afstand ""
Dist, '''' afstand "'/
prob, '* kans *{

Entrop, ,. entropie *'
Distorsie, /* distorsie "'/
h; ,. puls inhoud .,

char filename[20];
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mainO
{ int i,

j,
n,
iter,
file_inout(int);

float percent;

ehar outstring[50],
inout,
instring[20];

statie int first = I,
graphaetive = 0,
ordered= 1;

statie struet param_record paramO =
{ { "Number of ileralions ",'d' ,0,4. ,200.,&MAXIT },

{ "Sample intensity ",'d',O,40.,150.,&M},
{ "SQRT Number of codebook vectors ",'d' ,O,5.,32.,&L }.
{ "Funetion (I=x, 2=x+y, 3 = constant) : ",'d',O,l.,3.,&fn},
{ "Start (O=random, l=ordered)",'d',O,O.,1.,&ordered},
{ "Probabilily funetion (O=(p=t), 1=(p=sqr(t))",'d',O,O.,1.,&PF},

};
ClearScreenO;
printf("Are the eoupling eoeffieienls to he read from a data file?\n(y/n) ");
scanf (" %c" ,&inout);
if (inout= = 'y')
{ /* lees parameters van file */

if (file_mout(l) exit(1);
ClearSereenO;
InpuIPanel(6,param);
if (!graphactive) {GraphikMode(I);graphaelive= 1; }
if (firsl)
{ first=O;

Setworld(-1.5,-1.1,1.5,1.1);
}
ClearGraph(O);
Frame(-1.,1. ,-1.,1..41 DOTTED);
for (i=l;i<(L+l);i++)
{ PutPixel(y[i][O],y[i][I],3);

ynew[i][O] = 0.;
ynew[i][I]=O.;
w[i]=O.;
fw[i]=O.;

}
}
else
{ /* handmatige invoer van parameiers */

InputPanel(6,param);
if (!graphaetive) {GraphikMode(I);graphaetive= 1; }
if (first)
{ first=O;

Setworld(-1.5,-1.1,1.5,1.1);
}
ClearGraph(O);



y[n][O] = 2.*random(100)/99.-1.;
y[n][l] = 2."'random(I00)/99.-1.;
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Frame(-I.,1.,-I.,I.,41 DOITED);
N=L;
randomiz.eO;
for (i=l;i«N+l);i++)

for G= 1;j «N + l);j+ +)
{ n=(i-l.)*L+j;

if (ordered)
{ y[n](O] = G(i);

y[n]( 1] = GG);
}
else
{

}
ynew[n](O] = 0.;
ynew[n](l] = 0.;
w[n] = 0.;
fw[n] = 0.;
PutPixel(y[n][O],y[n][1],3);

}
L=SQR(L);

}
N=M;
for (iter= 1;iter«MAXIT + 1);iter+ +)
{ for (Distorsie=O.,i = l;i < (M + I);i + +)

for (j = I;j < (M + I);j + + )
{ MinDist = 100.;

Vn = 0.;
for (n= I;n «L+ I);n+ +)
{ 1* zoek dichtstbijzijnde codevector op "'I

1* om Voronoi partitie te maken "'I
Dist = SQR(y[n][O].o(i» + SQR(y[n][ I].o(j»;
if (Dist < MinDist)
{ MinDist=Dist;

Vn=n;
}

}
prob = F(fn,G(i),G(j»;
fw[Vn] + = prob;
if «w[Vn] + prob) = =0)
{ ynew[Vn][O]=G(i);

ynew[Vn][I]=G(j);
}
else
{ if (PF) prob = SQR(prob);

I'" bereken nieuwe codevector "'I
ynew[Vn][O] = (ynew[Vn][O]"'w[Vn) + G(i)"'prob)1

. (w[Vn) +prob);
ynew[Vn][l] = (ynew[Vn][I)"'w[Vn] +G(j)"'prob)/

(w[Vn)+prob);
w[Vn] + = prob;

}
Distorsie + = prob*MinDist;

}
Distorsie *= SQR(2.1M);
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ClearGraph(O);
Frame(-1., 1.,-1.,1.,41 DOrrED);
for(Entrop=O.,o= 1;1} < (L+ 1);n + +)
{ if(w[n]!=O)

{ y[n)[O] = ynew[n)[O];
y[n](l] = ynew[n](I];
prob = 2. ·fw[n]lSQR(M);
Entrop -= prob·log(prob)flog(L);

}
PutPixel(y[n][O],y[n][1],3);
ynew[n][O] = 0.;
ynew[n][I] = 0.;
wen] = 0.;
fw[n] = 0.;

}
sprintf(outstring, Witerat %4dW,iter);
WStringWrite(-1.5,0.9,4,outstring,O);
sprintf(outstring, Wmaxit %4dW,MAXIT);
WStringWrite(-1.5,0. 8,4,outstring,O);
sprintf(outstring, Wfunet %4dw,fn);
WStringWrite(-1.5,0.7 ,4,outstring,O);
sprintf(outstring, wpowerf %4d" ,PF);
WStringWrite(-1.5 ,O.6,4,outstring,O);
sprintf(outstring, "sampl %4d" ,M);
WStringWrite(-1.5,0.5 ,4,outstring,0);
sprintf(outstring, wCodebk %4d" ,L);
WStringWrite(-1.5,0.4,4 ,outstring,0);
sprintf(outstring, WEntrp %5.51f" ,Entrop);
WStringWrite(-1.5,0.3 ,4,outstring,0);
sprintf(outstring. -Dist %5.5Ir ,Distorsie);
WStringWrite(-1.5,0.2,4,outstring,0);
if (kbhit()) if (getehO= = 'e') break;

}
getch();
GraphikMode(O);
grapbaetive=O;
h=2.1L;
printWAre the eoupling coeffieients to be written on a data file?\\n(yfn)W);
scanW %5- ,instring);
jf (instring[O] = = 'y')

if (file_inout(O» exit(l); ,. schrijf naar file .,
ClearScreenO;
exit(O);

I I
I Transporteer data van of naar file I
I I.,

int file)nout(int readwrite)
{int i;
float Pxx,Pyy;
FILE ·f_daten;

printW\nFile name?-); scanW %sW ,filename);
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if (readwrite) '* lees van file *'
{ if «f_daten=fopen(filename, "rt"»= = NULL)

{ perror("Error on opening file"); return I; };
fscanf(f_daten,"%d %d %d ",&M,&fn,&L);
for (i=l;i«L+I);i++)
{ fscanf(f_daten," %f %f ",&Pxx,&Pyy);

y[i][O) = Pxx;y[iJ[ I) =Pyy;
}

}
else '* schrijf naar file .,
{ if «f_daten=fopen(filename, "wt"»= = NULL)

{ perror{"Error on opening file"); return 1; };
fprintf{f_daten: %d %d %d ",M,fn,L);
for (i=l; i<(L+I); i++)
{ if {!(i %25» fprintf(tdaten, "'nO);

fprintf(f_daten," %f %f ",y[i)[O),y[iJ[ I);
}

}
fdose{f_daten);
return 0;
}

'*I
I Omrekenen gridcoördinaten naar x- of y-coördinaten
I.,

double G(n)
int n;
{ double g;

g= {2.*n-N-l.)IN;
return g;

},.
,
I De intensiteitsfunctie
I.,

double F(no,x,y)
int no;
double x,y;
{double f;

switch (no)
{ case 1: f=(x+1.)'2.;break;

case 2: f=(x+y+2.)'4.;break;
case 3: f=O.SO;break;

}
return f;

}
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Bijlage 4 Programma ANNEAL.C

Programma ANNEAL.C
Dit programma maximaliseert de waarderingsfunctie W
met behulp van het Simulated Annealing algoritme

.,
#include <stdio.h>
#include < math.b >
#include < stdlib.h >
#include < time.h >
#include < aJloc.h >
#inc1ude "nnheader.h"
#inc1ude ·nnincl.h·

#define SQR(x) «x)*(x»
#defme PI 3.141592654

extern unsigned _stklen= 15000;

struct matheader
{ long type;

Jong mrows;
long Deois;
long imagf;
long Damlen;

};

struct matrixdef
{ int

double
};

typedef
typedef

dim; ,. dimensie matrix ./
··base; {. pointer naar matrix-base .{

stroct matrixdef matdef;
struct matheader mathdr;

,. Global variables .,

double

float

matdef

h;

y[I025][21,
Wb=10.*PI,
Pe,
prob;

tb;

'* puls inhoud

'* pulsposities'* afsnijfrequentie
,. accepteerkans

'* kans

,. gefilterde f(x,y)
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int L=S,
M=SO,
N=128,
fn=2,
MAXIT=lOû,
T=lOOOO,
DT=lO;

/* wortel van aanl. pulsposities */

/* sampling intensiteit */
/* gekozen intensiteitsfunctie */
/* max. aanl. iteraties per Temp.*/
t* Temperatuur */
/* Temperatuurgradiënt */

double GO,
SINCO,
HO,
gO.
FbO;

double ·*allocate_matrixO;

matdef

void

char filename[20];

i,j,n,t,iter,
file_inout(int);
name[20],
outstring[SO],
instring[20].
inout;
phi,

char

double

/*++ + +++ ++ ++ + +++ + + ++ + + ++ + + + + + + + + + + + + +*/
mainO
{int

statie int

r,
xnew,
ynew,
DE,
Energy;
first= I,
graphactive= 0,
ordered=O;

statie struet paramJecord paramO=
{ { WNumber of iterations ·,'d' ,O,l.,SOO.,&MAXIT },

{ wFunction (l=x. 2=x+y, 3=constant) : ·;d',O,1.,3.,&fn },
{ ·Start (O=random, l=ordered)"'d',O,O.,l.,&ordered},
{ ·Start Temperature·,'d',O,O.,10000.,&T},
{ ·Cooling down temperature gradient·,'d',O,l.,lOO.,&DT},
{ ·SQRT number of putses •,'d' ,O,S.,16.,&L},

};
double *pointer,

waardering;
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tb = read_matriltCfilter10.mat ") i /'" inlezen gefiIterde intensi tei tsfunctie "I
ClearScreenO;
printWAre tbe coupling coefficients to be Tead from a data file?\n(y/n) ");
scanf (" %c" ,&inout);
if (inout= = 'y')
{ 1* lees van file .,

jf (file_inout(I» exit(I);
ClearScreenO;
InputPanel(6,param);
jf (!graphactive) {GraphikMode(I);graphactive= 1; }
jf (first)
( first=O;

Setworld(-1.5,-I.I,I.5,1.1);
}
ClearGraph(O);
Frame(-l.,l.,-l., 1.,4\ DOlTED);
for (i= 1;i < (L+ I);i + +) PuIPixeJ(y[i][O],y[iJ( 1),3);

}
else
( ,. handmatige invoer van parameters "'/

InpuIPanel(6,param);
if (!graphactive) {GraphikMode(l );graphactive= 1; }
if (fiTSt)
{ first=O;

SetworJd(-1.5,-1.1,1.5,1.1);
}
ClearGraph(O);
Frame(-l. ,1.,-1., 1. ,41 DOrrED);
N=L;
randomizeO;
for (i=l;i<(N+I);i++)

for (j=I;j«N+I);j++)
{ o=(i-I.)"'L+j;

if (ordered)
{ y[n)[O] = G(i);

y[n)[ 1) = G(j);

y[n)[O) = 2."random(IOO)/99.-1.;
y[n)[l) = 2....random(IOO)/99.-1.;

L=SQR(L);
}

}
eJse
{

}
PutPixel(y[n)[O),y[n)[I),3);

}
N=I28;
h=2.1L;
for (Energy=O.,n= 1;0 < (L+ 1);0+ +) /. berekening Energie met initiële pulsen */
{ Eoergy + = g(y[nJ(O),y[n)[ IJ);

for (i=l;i<(L+I);i++)
Energy -= h*H(y[n][O]-y[iJ(O),y[n)[ I]-y[i)(I)/2.;

}
sprintf(outstring, "Energ %5.31f" ,Energy);
WSlringWrite(-1.5,0. 8,4,outstring,O);
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for (t=T;I>O;1 -= DT)
for (iter= 1;iter < (MAXIT + 1);iter+ +)
{ n = random(L)+ 1.;

do '* varieer een pulspositie *'
{ phi = 2.*PI*random(IOOO)'999.;

r = O.05"'random(IOOO)'999.;
xnew = y[n][O] + r"'cos(phi);
ynew = y[n][I]+r*sin(phi);

}
while «xnew< =-1.)Il<xnew> =1.)11 (ynew< =-1.)11 (ynew> = 1.»;
'''' bereken delta energie *'
DE = g(xnew,ynew) - g(y[n][O],y[n][I]);
for (i= I;i < (L+ I);i + +)
{ if (i! =n)

DE -= h*(H(xnew-y[i][O],ynew-y[i][ 1])-
H (y[n][O]-y[iJ[0],y[nJ[1)-y[iJ[1]»;

}
if (DE> 0)/'" accepteer nieuwe pulspositie "'/
{ PutPixel(y[n][O],y[n][ 1],0);

y[nJ[O] = xnew;
y[n][I] = ynew;
PutPixel(xnew,ynew,3);
Energy + = DE;

}
else '''' accepteer nieuwe pulspositie met kans Pe ""
{ Pe = exp(leS"'DE/t);

prob = random(lOOO)/999.;
if (prob <Pe)
{ PutPixel(y[n][O],y[n][I],O);

y[n][O] = xnew;
y[nJ[l] = ynew;
PutPixel(xnew,ynew,3);
Energy + = DE;

}
}
sprintf(oulstring, "Energ %5.41f" ,Energy);
WSlringWrite(-1.5,0. 8,4,outstring.0);
sprintf(outSlring, "Temp %6d" ,I);
WSlringWrite(-1.5,0.7,4,outstring,O);

}
gelchÛ;
GraphikMode(O);
graphactive= 0;
h=2.1L;
prinlf("Are the coupling coefficients 10 be written on a data file?\\n(y/n)");
seanf(" %s· ,inslring);
if (inslring[O] == 'y')

jf (file_inout(O» exit(l); I'" schrijf naar file "'I
ClearScreenO;
free_matrix(fb);
exil(O);
}
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I
I omrekenen grid coördinaat Daar x- of y-eoördinll,!it
I

./
double G(n)
int n;
{double g;

g=(2.~-N-1.)IN;

return g;

I
I functie sinc(x)=sin(x)/(x)
I

Ilo'
double SINC(x2)
double x2;
{ double 5;

jf (SQR(x2) <0.001) s= 1.;
else s= sin(x2)/x2;

return 5;
}
t<tt

I I
I jmpulsresponsie van Laagdoorlaatfilter I
I I

./
double H(xl,yl)
double xl,yl;
{ double h_xy;

b_xy=SINC(Wb"'xl)"'SINC(Wb"'yl);
return b_xy;

},.
I I
I interpolatie van waarden uit matrix gefilterde intensiteitsfunctie I
I I

*/
double g(x,y)
double x,y;
{ int ij;

double fl ,f2,fJ,f4,t,u,gs;
i = {x+1.)"'(N-1.)/2.;
j = {y+ 1.)·(N-1.)/2.;
if (i <0) i=O;if (j <0) j=O;
if {i> (N-3» i=N-3;if (j > (N-3» j =N-3;
ft = Fb{iJ);
f2 10: Fb{i+lj);
f3 = Fb{i+lj+l);
f4 = Fb{i,j+ 1);
t = {2·i-{x+ 1)"'{N-l»/2;u = {2*j-{y+ 1)·(N-l»/2;
gs = (l-t)·(1-u)·fl + t·{l-u)·f2 + t·u·f3 + (l-t)·u"'f4;
return gs;
}
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'*I I
I Transporteer data van of naar file I
I I.,

int file_inout(int readwrite)
{
int i;
float Pxx,Pyy;
FILE *tdaten;

printf("\n File name ?");scanf(" %s" ,filename);

if (readwrite) '* lees van file *'
{ if «f_daten=fopen(filename, "rt"»= = NULL)

{ perror("Error on opening file"); return 1; };
fscanf(f_daten," %d %d %d" .&M,&fn,&L);
for(i=l; i<(L+l);i++)
{ fscanf(f_daten," %f %f' .&Pxx,&Pyy);

y[i][O] = Pxx;
y[i][l]=Pyy;

}
}
else '* schrijf naar file *'
{ if «f_daten=fopen(filename. "wt"»= =NULL)

{ perror("Error on opening file"); return I; };
fprintf(tdaten, "%d %d %d • ,M,fn.L);
for (i= 1; i < (L+ I); i+ +)
{ if (!(i%25» fprintf(f_daten;'n");

fprintf(f_daten: %f %f ",y[i][O],y[i)( I]);
}

}
fclose(f_daten);
return 0;
}
I·

BRONBESTAND: ALLOCMAT.C
allocate_matrix alloceert het geheugen voor een matrix met een op te
geven dimensie.
De structuur is opgebouwd uit een pointer-pointer lijst. Deze lijst
ziet er als volgt uit :

matrix base rijpointer --> rij van pixels;

I
I

rijpointer --> rij van pixels;

I
I

rijpointer --> rij van pixels;

allocate_matrix komt met de pointer matrix_base terug als er genoeg ge
geheugen voor deze structuur aanwezig is. Is dit niet het geval of
is de matrix-file niet goed dan komt allocate_matrixO met NULL terug
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double ··allocate_matrix(dimensie)

int dimensie;

{ int rij;
double far·"'matrix;
int i;

,. geheugen alloceren .,

,. matrix-eoordinaten
,. matrix-pointer
,. bulpteller

"'{

"'(

"'(

matrix=(double far ··)farmalloc(dimensie·sizeof(double»;
if(matrix = = NULL) return NULL;

for(rij=O; rij <dimensie; rij++)
{ ·(matrix + rij) =

(double far"')fannalloc(dimensie • siz.eof(double»;

if(·(matrix + rij) = =NULL)
{ ,. geheugen teruggeven .{

for(i=rij-l; i>=O; i-)
farfree("'(matrix + i»;
farfree(rnatrix);
return NULL;

}
}
return(matrix);

},.
BRONBESTAND: READMAT.C
read_rnatrixO leest een matrix-file binnen en genereert een matrix
structuur die opgebouwd is uit een pointer-pointer lijst. Deze lijst
ziet er als volgt uit :

matrix base rijpointer --> rij van pixels;

I
I

rijpointer --> rij van pixels;

I
I

rijpointer --> rij van pixels;

read_matrix komt met de pointer matrix_base terug als er genoeg ge
geheugen voor deze structuur aanwezig is. Is dit niet het geval of
is de matrix-file niet goed dan komt read_matrixO met NULL terug

""
matdef read_matrix(filenaam)

ebar ·filenaam;

{ FILE .fp; {. filepointer .{

int rij, kolom; {. matrix-coordinaten .{

int i; {. hulpteller .{

matdef matrix; {. matrix-definitie .,
double "'pointer; '* buffer-pointer ""



matbdr header;
char *pname;
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'* beader voor matrix-file *'
'* pointer to matrixname *'

}

'* matrix-file binnenlezen *'

if«fp=fopen(filenaam, "rb-»= = NULL)
{ printf("Unable to open file %s \n -, filenaam);

matrix.base=NULL;
matrix.dim=O;
return matrix;

}

'* header van file binnenlezen *'
fread(&header, sizeof(mathdr), 1, fp);
fread{pname. sizeof(char), (int)header.namlen, fp);

matrix.dim=header.ncols;'* buffergeheugen alloceren *'

pointer= (double .)malIoc(matrix.dim*sizeof(double»;
if(pointer= = NULL)
{ printf("Geheugen allocatie error \n");

matrix.base= NULL;
matrix.dim=O;
return matrix;

}

'* geheugen alloceren *'
matrix.base = allocate_matrix(matrix .dim);
if(matrix.base= = NULL)
{ printf("Geheugen alloceer probleem \n ");

free(pointer);
matrix.dim=O;
retum(matrix);

}
'* reele delen van de matrix binnenlezen *'
for(rij =0; rij < matrix.dim; rij + + )
{

if(fread{püinter, sizeof(double), matrix.dim, fp)! =matrix.dim)
{ printf("File read error while reading %s \n", filenaam);

fclose(fp);
free{pointer);
free_matrix(matrix);
matrix.base=NULL;
matrix.dim=O;
return matrix;

}
for(kolom=O; kolom <matrix. dim; kolom + +)
{ (*(*(matrix.base+ rij) + kolom»= *(pointer+kolom); };

}

return matrix;
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,.
BRONBE5TAND: MATFREE.C
free_matrixO geeft bet geheugen wat door de matrix bezet wordt terug
aan de machine..,

void free_matrix(matrix)

matdef matrix; ,. matrix-defmitie .,

{ int rij; ,. matrix-rij .,

for(rij =0; rij < matrix.dim; rij + +)
{ free(*(matrix.base + rij»;

}
free(matrix. base);
},.
I I
I uitlezen waarden uit 'matrix-pointer' I
I I

./
double Fb(rij,kolom)
int rij,

kolom;
{ double f;

f = ·("'(fb.base+ rij) +kolom);
return f;

}



Programma PHIB.C
Dit programma berekent de gefilterde versie van de transparantiefunctie.
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Bijlage 5 Programma pmB.C

I
I

Er wordt gerekend met een rechthoekig laagdoorlaatfilter. Het resultaat I
wordt weggeschreven naar een matrix van 128 X 128, welke ingelezen kan I
worden in het programma MATLAB. Zie ook §12.4. J

.,
#include < stdio.h >
#include < math.h >
#include < stdlib.h >
#include < time.h >
#include < alIoc.h >

#define SQR(x) ( (x)"'(x) )
#defme PI 3.141592654

extern unsigned _stklen= 15000;

stroet matheader
{ long type;

long mrows;
long neals;
long imagf;
long namlen;

};

typedef struet matheader mathdr;

'''' Globale variabelen ""
double h, '''' puls inhoud ./

Wb=lO."'PI; '* afsnijfrequentie LDF ./
float Px[1025], '''' x-eoördinaat puls .,

Py[1025]; /* y-eoördinaat puls ./

int Tn, '* aantal pulsen .,
fu, /* gekozen intensiteitsfunctie .,
M, '* sampling intensiteit .,
N=128; '* matrix dimensie .,

double GO,
HO,
SineO;

char filename[20];



mainO
{
int
int

ij,n;
file_inout(int);
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'* lezen pulsposities van file *'
if (file_inout(I» exit(I);

'* berekenen en wegschrijven PHIB(x,y) naar een MATLAB file ""
if (file_inout(O» exit(I); else printf(" file opened \n");

exit(O);
}

'*i
I omrekenen van matrix index naar x- of y-coördinaten
I.,

double G(n)
int n;
{ double g;

g=(2.*n-N-l.)/N;
return g;

i
I impulsresponsie LDF
I.,

double H(x,y)
double x,y;
{ double hfil;

bfil = Sinc(Wb"'x)"'Sinc(Wb"'y);
return hfil;
}

'*I
I functie sinc(x)=sin(x)/x
I

*'double Sinc(x)
double x;
{ double s;

if (SQR(x)<O.OOOl) s= 1.;
else s=sin(x)'x;

retum s;
}
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'*I I
I Transporteer data van of naar file I
I ,

*'int file_inoutCint readwrite)
{matbdr x;
int iJ,n;
float Pxx,Pyy;
double xi,eta,preal;
FILE ·Cdaten;

printf("\n File name ?");scanfC" %s" ,filename);
if (readwrite) 1* lees van file *'
{ if «tdaten=fopen(filename, ·rt"»= = NULL)

{ perror("Error on opening file"); return 1; };
fscanf(f_daten," %d %d '1ód-'&M,&fn,&Tn);
for Ci=O; i<Tn; i++)
{ fscanf(f_daten, " '1óf %f" ,&Pxx,&Pyy);

Px[iJ=Pxx;
Py[iJ=Pyy;

}
}
else '* Bereken PHIB en schrijf naar file */
{ if «f_dalen=fopen(fiJename, "wb"»= =NULL)

{ perror("Error on opening file ");retum 1; };
x.type = 0;
x.mrows = N;
x.ncols = N;
x.imagf = 0;
x.namlen = 2;
fwrite(&x, sizeof(mathdr), 1,f_daten);
fwrite("P", sizeof(char), 2, f_dalen);
for (i=l;i«N+l);i++)
{ xi=G(i);

for (j=I;j<(N+l);j+ +)
( eta=G(j);

for (preal=O.,n=O;n<Tn;n+ +)
preal + = H(xi-Px[n],eta-Py[n]);

preal *= SQR(WbIPI)*2./Tn;
fwrite(&preal, sizeof(double), 1,f_daten):

}
}

}
fclose(f_daten);
return 0;
}
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Bijlage 6 Filtering van intensiteitsfunctie

~ M-file LDFILTER.M
% Deze M-file filtert de intensileitsfunctie met een
% rechthoekig laagdoorlaatfilter, en schrijft het
% resultaat naar een 128 X 128 matrix
%
x=[O:I:255];
y=x';
k=50;
% Wh = 3.1415 • k ;
X=4*ones(y)*x/255-2;
Y=4*y*ones(x)/255-2;
~ 1) f(x,y) = x;
% f=(X+l)/2;
% 2) f(x,y) = x +y;
f=(X+Y+2)/4;
% 3) f(x,y) = 0.5;
% f=0.S"'ones(256);
H = zeros(256);
H(64: 191 ,64: 191)=ones(l28);
f=f."'H;
F=fft2(f);
F = fftshift(F);
H=zeros(256);
H(129-2"'k:129+2*k,129-2*k:129+2*k)=O.S"'ones(4"'k+ 1);
H(130-2"'k: 128 +2"'k,130-2"'k: 128 + 2"'k)=ones(4"'k-l);
F=F....H;
G=ifft2(F);
g=abs(G(64: 191,64: 191»;
save filter50 g;
mesh(g);
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Bijlage 7 Berekenen 'root mean square error'

% M-file ERMS.M
% Deze M-fiIe berekent de 'root mean square error' tussen
% de gefilterde intensiteitsfunctie en transparantiefunctie
% zie ook §12.5
%
cIear
% laden gefilterde intensiteitsfunctie
load filterlO
for i= 1:1
% berekenen gefilterde transparantiefunctie
!phib
% laden gefilterde transparantiefunctie
load phib
% E=ffi-phiB
E=P-g;
E=E.·E;
e=sum(sum(E»/4096;
e=sqrt(e);
mesh(E)
e
pause
end;
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Bijlage 8 Bepaling van de waarderingsfunctie

Voor het bepalen van de waarderingsfunctie W gaan we uit van de volgende relaties:

E(t,Tl) ..F(E,Tl) - ~(E,Tl)
N

~(E,Tl) "hL e -J(bt.·..,,)

.-1

Door het invullen van de eerste 2 relaties kunnen we de derde relatie verder uitschrijven:

(B8.I)

E= j j(F-h"t e-J([.r.+1tYJ)(r_h"t e}«(%··'I1.,)'ud~dT)__. ..-I .-1 r·
• -{ N N N }..Lr. IFI2 -h~ (FeJ«(.r·+'IY.,) +re -J«(.r.+'IY,)) +h2~~ eJ«(~·-.r,l·'1(y·-',l) HdEdT) (B8.2)

N •• N N

.. f f /F/2HdEdT) -2hL f f Re{FeJ«(.r··'1'.,)}HdEdT) + (21th)2L L h(x"-X/,Y,,-Y)
____ ,,-I __ ".) ~.J

We gaan eerst de middelste term uit (B8.2) verder uitschrijven:

N ••

2hL f fRe{FeJ<Cz·+'IY'>}HdEdTl
"1:1 _.__

N ••

2h~ LLRe{[f.f{x,y)e -J«(~-.r,).'1(n'»duJyrd~d'l

N .-

2hL f f f fft.x,y)cos{E(X-X,.)+'1(y-Y,»dxdYHd~d'l
"-1 --D

N ••

hL f fj(x,y)Jf n(ej«(~-.r,)·'1(y-',) +e -j«(~-",)''1(y-''»)dEd11duJy
.-1 D _

N

= (21t)2hL f fft.x,y)(h(x-x".y-y,,) +h(-(x-x,).-(Y-y,»'yIxdY
.-1 D

(B8.3)

We kiezen h(-x,-y)=h(x,y) (dit betekent in ons geval dat HH.·l1)=H(~.l1». we kunnen (B8.3) verder
uitschrijven tot:

N

(21t)2hL f f.f{X.y) (h(x-x".Y-y,) +h(-(x-xJ,-~-y,.»'yIxdY
"-1 D

N

= 81t2hL f !ft.x,y)h(x" -x,y.-y)dxdy
",1 D

N

.. 8n2hLfix",Y,)
,,-I

Ook de laatste term uit (B8.2) kan nog verder vereenvoudigd worden :

(88.4)
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N N

(2nh)2E E h(x.-xj,Y. -Yj)

"·1 '-I
N N

== (2n)2h2: fft M(x-xj,y-y)h(x. -x,y. -y)dxdy
,,-I Dj-I

N

= (2n)2hE ffcp(x,y)h(x.-Xs.-y)dxdy
.·1 D

N

e (2n)2hE cp,(X.sJ.-1
Combineren we deze tussenresultaten dan krijgen we als eindresultaat:

(B8.S)

(BS.6)

Willen we deze uitdrukking minimaliseren dan is het duidelijk dat we de waarderingsfunctie W zoals die in
de volgende formule gedefmiëerd is moeten maximaliseren :

(BS.7)
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Bijlage 9 Filterkarakteristiek benaderde impulsresponsie

Bij het uitrekenen van de filterkarakteristiek van de benaderde impulsresponsie van §7.4 gaan we
uit van de relaties (7.10) en (7.11). De benaderde impulsresponsie kunnen we schrijven als volgt:

De in deze uitdrukking gebruikte functie n(r/2R) is als volgt gedefiniëerd :

nf..!...) ={ 1 O~r~R
\.2R 0 r>R

De filterkarakteristiek H(k) kan worden uitgerekend met behulp van de Hankeltransfonnatie :

H(k) =2'ltfh(r)Jo(kR)rdr
o

Voor het uitrekenen van de filterkarakteristiek maken we gebruik van de volgende relaties:

(B9.1)

(B9.2)

(B9.3)

~;R)
zJ1(kR)

.. 27tR--
kR

j{r) - F(q) -r2j{r) .. d 2F(q) 1 dF (B9.4)--+--
dqz qdq

d J,(q) _ J.+1(q)---
dq q" q'

Omdat de Hankeltransform van n(r/2R) al gegeven is in (B9.4) resteert ons alleen nog maar het uitrekenen
van de Hanke1transform van -(rfp)2II(rf2R). Met behulp van de relaties uit (B9.4) is het uitrekenen van die
Hankeltransform verworden tot een invuloefening. We krijgen:

_(!.)2nf..!-) .. _(27tR)3~[2J2(k.R) _ JP:'R)]
p '\2R p2 (1eR)2 kR

Combineren we dit resultaat met de eerste relatie van (B9.4) dan krijgen we als eindresultaat:

Tenslotte kunnen we voor p» R de volgende benadering afleiden :

(B9.5)

(B9.6)

(B9.7)
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Bijlage 10 Het tegelijk uitrekenen van 2 pulsposities

We zoeken naar een oplossing van het volgende stelsel:

(B10.1)

Met behulp van de volgende definities kunnen we het stelsel (BW. 1) ook anders opschrijven:
X2i>-I-X, x211"Y, m,.-a en m.,lIiib~:

(BIO.2)

Deze relatie is eenvoudig in een figuur tot uiting te brengen, zie figuur (BW. 1).

Figuur B10.1 Grafische weergave probleem

De oplossingen van (810.2) zijn de snijpunten van de rechte yz::a-x en de cirkel C met middelpunt (0,0) en
straal b. In figuur (B 10.1) is duidelijk te zien dat er twee verschillende oplossingen zijn als a < bJ2. en dat
er twee identieke oplossingen zijn als a=bJ2. Er zijn geen reëele oplossingen als a> bJ2. De oplossing van
(BI0.2) vinden we door de eerste vergelijking van (BID. 1) in de tweede vergelijking in te vullen. Dit
resulteert in een tweede graads vergelijking in x. Omdat het probleem symmetrisch is in x en y levert de
oplossing van deze tweede graads vergelijking ook gelijk de oplossing voor y op :

(B10.3)

Het bewijs dat a<bJ2 is vindt u in [1. blz.I7].
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Bijlage 11 Numerieke Resultaten

Allereerst volgt in deze bijlage een samenvatting van de bij de grafieken 1~,1 tot en met 13.12
behorende numerieke gegevens. Daarna volgt nog eens een samenvalling, maar dan van alle gegevens die
tijdens de experimenten gevonden zijn.

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+y+2)f4 TILINGI3.C

"'a N=64 N=256 N=1024

11' 0,2254 0,2245 0,2252

211' 0,4539 0,4504 0,4505

511' 0,5554 0,5452 0,5445

lOT 0,5694 0,5695 0,5671

2011' 0,5545 0,5688 0,5754

5011' 0,5529 0,5658 0,5608

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+ 1)/2 N=256

Wa TILINGI3.C DIVIDE.C VECQ.C (ran) ANNEAL.C

11' 0,2476 0,2472 0,2123 0,2626

2r 0,5086 0,5098 0,4239 -
5r 0,6199 0,6252 0,5105 0,8825

1011' 0,6496 0,6500 0,5325 0,9689

20,," 0,6578 0,6554 0,5295 -
5011' 0,6471 0,6497 0,5275 -

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+y+2)f4 N=64

Wa TILING13.C VECQ.C (til) VECQ.C (ran)

11' 0,2254 0,2247 0,2183

211' 0,4539 0,4542 0,4358

511' 0,5554 0,5592 0,5310

10'll' 0,5694 0,5747 0,5407

20'll' 0,5545 0,5521 0,5230

5011' 0,5529 0,5522 0,5271
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Root mean square error f(x,y)=(x+ 1)/2 TILING13.C

"'8 N=64 N=256 N=1024

... 0,0693 0,0565 0,0562

2... 0,0681 0,0353 0,0327

S... 0,3914 0,0516 0,0336

10... 2,1811 0,3276 0,0664

2011' - 2,2353 0,3462

S01l' - - 2,9596

Root mean square error f(x,y)=(x+y+2)/4 N=64

"'B TILING13.C DIVIDE.C VECQ.C (ran)

... 0,0574 0,0569 0,1256

2... 0,0565 0,0467 0,1684

51T 0,2808 0,2573 0,2524

1011" 2,2186 2,0770 2,4160

Root mean square error f(x,y)=(x+ 1)/2 N=256

"'B ANNEAL.C TILING13.C VECQ.C (til)

'Ir 0,0363 0,0565 0,0584

211" 0,6424 0,0353 0,0395

5'lr 1,6629 0,0516 0,0545

10... 2,4134 0,3276 0,2966

2011" - 2,2353 2,2094

Distorsie f(x,y) =11.1

N TILINGI3.C geordend minimum

64 0,02160 0,02063 0,02004

256 0,00521 0,00515 0,00501

1024 0,00129 0,00127 0,00125
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I Distorsie f(x,y)=(x+y+2)/4 I
N TJLINGI3.C DIVIDE.C

64 0,02077 0,2187

256 0,00518 0,00556

1024 0,00128 0,00140

Distorsie f(x,y)=(x + 1)/2

N TILINGl3.C VECQ.C (til) DIVIDE.C

64 0,01992 0,02013 0,02160

256 0,00502 0,00505 0,00538

1024 0,00126 0,00126 0,00140

Entropie f(x,y)= Ih

N TILINGI3.C

64 0,99902

256 0,99954

1024 0,99823

Entropie f(x,y)=(x+y+2)/4

N TILING13.C DIVIDE.C VECQ.C (til)

64 0,99928 0,99932 0,99943

256 0,99952 0,99854 0,99957

1024 0,99817 0,99606 -

Entropie f(x,y)=(x + 1)/2

N TILINGl3.C VECQ.C (til) DJVIDE.C

64 0,99862 0,99925 0,99862

256 0,99912 0,99942 0,99739

1024 0,99771 0,99768 0,99356

.'



Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+ 1)/2 N=64

W8 TILING13.C VECQ.C (til) ANNEAL.C

r 0,2475 0,2454 0,2649

2r 0,5128 0,5140 0,6331

Sr 0,6282 0,6314 0,9137

lOr 0,6457 0,6598 -
20r 0,6310 0,6294 -
50W" 0,6410 0,6416 -

I Gemiddelde waardering f(x,y)=(x + 1)/2. N=64 I
W8 DIVIDE.C VECQ.C (div) VECQ.C (ran)

11" 0,2425 0,2443 0,2439

211" 0,5067 0,5067 0,5001

5r 0,6202 0,6185 0,6068

lOr 0,6478 0,6466 0,6369

20r 0,6367 0,6344 0,5973

50r 0,6341 0,6323 0,6153

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x + 1)/2 N =256

WB TILING13.C VECQ.C (til) ANNEAL.C

r 0,2476 0,2469 0,2626

2W" 0,5086 0,5088 -
5W" 0,6199 0,6205 0,8825

lOr 0,6496 0,6502 0,9689

2011' 0,6578 0,6589 -
5011' 0,6471 0,6522 -
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Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+l)/2 N=256

Wa DlVIDE.C VECQ.C (div) VECQ,C(ran)

11" 0,2472 0,2466 0,2123

211" 0,5098 0,5075 0,4239

511" 0,6252 0,6165 0,5105

10'll' 0,6500 0,6425 0,5325

2071' 0.6554 0,6569 0,5295

50'll' 0,6497 0,6441 0,5275

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+l)/2 N=1024

Wa TlLING13.C VECQ.C (til) ANNEAL.C DlVIDE.C

11" 0,2483 0,2479 0,2603 0,2467

211" 0,5094 0,5089 0,6326 0,5094

511" 0,6208 0,6201 - 0,6217

1011" 0,6503 0,6484 0,7046 0,6478

201r 0,6614 0,6595 - 0,6566

5071' 0,6456 0,6461 . 0,6445

Gemiddelde waardering f(x,y)=(x+y+2)/4 N=64

wa TlLINGI3.C VECQ.C (til) DlVIDE.C VECQ.C (div) VECQ.C (ran)

'll' 0,2254 0,2247 0,2248 0,2234 0,2183

21l" 0,4539 0,4542 0,4532 0,4528 0,4358

511" 0,5554 0,5592 0,5561 0,5384 0,5310

1011" 0,5694 0,5747 0,5781 0,5790 0,5407

2011" 0,5545 0,5521 0,5423 0,5420 0,5230

5011" 0,5529 0,5522 0,5585 0,5547 0,5271
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Gemiddelde waardering f(x,y)=(x +y+2)/4

Wa N=256 N= 1024

TILINGI3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C TILING13.C DIVIDE.C

'11" 0,2248 0,2246 0,2247 0,2252 0,2254

2'11" 0,4504 0,4509 0,4499 0,4505 0,4510

5'11" 0,5452 0,5455 0,5436 0,5445 0,5430

10'11" 0,5695 0,5687 0,5676 0,5671 0,5651

20'11" 0,5688 0,5698 0,5752 0,5754 0,5747

50r 0,5658 0,5680 0,5689 0,5608 0,5599

Gemiddelde waardering f(x,y)= Jh N =64

"'B TILINGI3.C VECQ.C (til) VECQ.C (ran) geordend

'11" 0,2087 0,2085 0,2082 0,2031

2r 0,3999 0,3993 0,4026 0,3956

511'" 0,4846 0,4852 0,4871 0,4814

1011'" 0,4968 0,4978 0,4949 0,4923

2011" 0,4807 0,4800 0,4831 0,4796

5011" 0,4830 0,4811 0,4846 0,4787

I Gemiddelde waardering f(X,y)=lh I
"'8 N=256 N=1024

TILING13.C geordend TILING13.C

'11" 0,2090 0,2075 0,2086

2r 0,3985 0,3974 0,3970

Sr 0,4763 0,4700 0,4722

1011" 0,4982 0,4907 0,4897

2011" 0,4996 0,5008 0,4978

SOn- 0,4969 0,4953 0,5012
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Root mean square error f(x,y)= (x + 1)/2 N=64

Wa TILINGI3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran) ANNEAL.C

11' 0,0693 0,0789 0,0605 0,0679 0,0997 0,0388

211' 0,0681 0,0709 0,0456 0,0488 0,1379 0,8140

S'lf 0,3914 0,3343 0,3571 0,3661 0,2421 2,2121

10 2,1811 2,2004 2,2271 2,1652 2,3460 -
11'

Root mean square error f(x,y)=(x+ 1)/2 N=256

WB TILINGI3.C VECQ.C (til) ANNEAL.C

11' 0,0565 0,0584 0,0363

211' 0,0353 0,0395 0,6424

511' 0,0516 0,0545 1,6629

1011' 0,3276 0,2966 2,4134

201f 2,2353 2,2094 -

Root mean square error f(x,y)=(x+l)/2 N=1024

WB TILINGI3.C VECQ.C (lil) ANNEAL.C

'll' 0,0562 0,0566 0,0325

2'lr' 0,0327 0,0339 0,7834

51f 0,0336 0,0352 -
101f 0,0664 0,0699 0,7065

2011' 0,3462 0,3467 -
SO'll' 2,9596 2,9566 -

Root mean square error f(x,y)=(x+y+2)/4 N=64

Wa TILINGI3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran) ANNEAL.C

T 0,0574 0,0553 0,0569 0,0641 0,1256 0,0335

211' 0,0565 0,0510 0,0467 0,0491 0,1684 0,7470

511' 0,2808 0,2581 0,2573 0,2370 0,2524 -
10 2.2186 2,2289 2,0770 2,2334 2,4160 -
T
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I Root mean square error f(X,y)=lh N=64 I
Wa TILINGI3.C VECQ.C(til) VECQ.C(ran) geordend ANNEAL.C

... 0,0456 0,0436 0,0575 0,0461 0,0303

2... 0,0428 0,0505 0,0614 0,0347 0.3633

S... 0,2511 0,1513 0,1761 0,0886 -
10... 2,3558 2,4211 2,3882 2,7507 -

Distorsie f(x,y) = (x + 1)/2

N TILINGl3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran)

64 0,01992 0,02013 0,02160 0,02178 0,01944

256 0,00502 0,00505 0,00538 0,00533 0,00493

1024 0,00126 0,00126 0,00140 - -

Entropie f(x,y)=(x+ 1)/2

N TlLING13.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran)

64 0,99862 0,99925 0,99862 0,99932 0,99705

256 0,99912 0,99942 0,99739 0,99913 0,97791

1024 0,99771 0.99768 0,99356 - -

I Distorsie f(x,y)=(x +y+2)/4 I
N TILINGl3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran)

64 0,02077 0,02055 0,02187 0,02070 0,02015

256 0,00518 0,00513 0,00556 - -
1024 0,00128 - 0,00140 - -

Entropie f(x,y)=(x+y+2)/4

N TILINGI3.C VECQ.C(til) DIVIDE.C VECQ.C(div) VECQ.C(ran)

64 0,99928 0,99943 0,99932 0,99947 0,99580

256 0,99952 0,99957 0,99854 - -
1024 0,99817 - 0,99606 - -
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Distorsie f(x,y)='h

N TlLINGI3.C VECQ.C(til) VECQ.C(ran) geordend

64 0,02160 0,02086 0,02108 0,02063

256 0,00521 - - 0,00515

1024 0,00129 - - -

Entropie f(x,y)= Ih

N TILINGl3.C VECQ.C(til) VECQ.C(ran) geordend

64 0,99902 0,99939 0,99903 1,00000

256 0,99954 - - 0,99916

1024 0,99823 - - -
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