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INLl<:aDING

Er bestaat een steeds toenemende neiging om voor de

transmissie van beelden digitale technieken te gebruiken;

dit, vanwege de vele voordelen van digitale kommunikatie
systemen, zoals daar zijn:

besparimg van zendervermogen

mogelijkheid tot regeneratie van signalen tijdens trans

missie

soliditeit van gedigitaliseerde informatie

gemak waarmee 'ja-nee' signalen bdhandeld en verwerkt

kunnen worden

mogelijkheid tot komputerbewerking van signalen
mogelijkheid om fouten beter te kunnen kontroleren dan

in het analoge geval.

Aangezien beelden grote hoeveelheden informatie bevatten

is de voor transmissie vereiste kanaalkapaciteit, zeker_
na digitalisatie van het beeld, vaak buitengewoon groote
Het is dus wenselijk om te zoeken naar manieren om deze

informatiestroom te reduceren.

Dit is mogelijk om twee redenen:

er' is sp~al{e van statistische redundantie in beelden,

dat wil zeg~en, er-is een zekere mate van voorspelbaar
heid omtrent de waarden die de signaalsamples zullen

aannemen.
er is sprake van psychovisuele (perceptieve) redundantie,

dat wil zeggen, men kan bewust enige informatie in het

beeld vernietigen, zonder snbjektief merkbanr kwaliteits

verlies.

DPCM, Differentie PuIs Code Modulatie, is eem koderings

systcem dat het mogelijk maakt om beide soorten redundantie

te verminderen. In plaats van de samplewaarden wordt nu
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het gekwamtiseerde verschil tussen het signaalsarnple

en een schatting uitgezonden. Door een geschikte keu8e va n

de k\fantiseringsnivos is gebruik te maken van de oogeigen

schappen.

In hoofdstuk I wordt ingegaan op de statistisc@e eigen

schappen van tv beelden en de eigenschappen van het

menselijke visuele systeem, die in bet kader van de

redundantiereduktie van belang zijn.

Hoofdstuk II geeft een SBKX min of meer historisch overzicht

van hetgeen er met betrekking tot DPCM aan theoretische

arbeid verricht is, en gaat in op de karakteristiek eigen

schapnen van DPCN systemen.

In hoofdstuk III tensiotte worden uitvoering en resuitaten

beschreven van een DPCM-coder, zoais die tijdens de

afstudeerperiode is vervaardigd.
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I.STATISTIEK EN PERCEPTIE

~oJan:'ef'r we de bandbreedte van een sign-'.al willen reduceren,
zu lIen we eerst moeten onderzoeken op welke pla;ltsen van het

informatieoverdrachtsproces we zouden kunnen ingrijpen en welke
mogelijkheden op die plantsen annwezig zijn om tot reduktie

van de hoeve:' Iheid over te dragen informajie te komen.
net videosigna~l ontstaat doordat de kamera door scanning van

een ruimtelijk voorlVerp een tijdsfunctie kreeert. Deze tijds

functie wol'dt, na transmissie, op de ontvang monitor weer omgezet
in het beeld van dit voorwerp.

De bandbreedte die nodi~ is vonI' tl'ansmissie wordt bepanld

door de bandbreedte van de uit te zenden tijdsfunctie. Als deze
functie, het signaal, een zekere mate van statistische voorspel

baGrheid bezit, met andere woorden, wanneer ersprake is van een
zeker verband tussen de signanlwaarden, kunnen we in theorie,
door lVeglating van deze voorspelbare, dus overbodige, informatie

komen tot een reduktie van de benodiged kana:llkapacitei t.
De banbreedte van de tijdfunctie wordt op zijn beurt weer bepanld
ddor de eisen die de ontvanger, de kijker, aan de kwaliteit van

het beeld stel~, dus door de eigenschappen van het oog.
\van, eel' \·1e er clns in slagen om gebruik te maken van de eigenschappen

van het oog, of eigenlijk het beperkt~ wanrnemingsvel'mogen van
het oog, ~m het mogelijk in principe om te komen tot een reduktie
van de hoeveelheid uit te zenden informatie.

Ia.Sampling, Entropie, nedundantie.

Overeenkomstig het sampletheorema van 8hanl10n, hetgecn luidt:
"rl~en signnal met frelnventies van 0 tot \{ lean niet mecr dan 2\/

onafhankelijke amplitudes aannemen per sekonde, en iedel'e

verzameli6g samples van het signaal, op regelmatige interzallen
1/2\", is in sta;,t om de golf l\.Omplect te specificel'en. II

leunnen we het tv signa~l voorstel 1 en als opecnvolging van

bealdpunten met vari~rende helderheclen.
Vanwege de beperkte helderheidsgevoclibheid van het oog is 1let

mogelijl.: om met e"n bepel'kt anntal helderheidsnivos k te volstaan,
zond('I' merkba.;',r 10.;aliteitsverlies •

•
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A18 de opeenvolc;ende samples onafhankelijk van elka;-,r, at random,
\-la, 'rden aan zouden nemen, en se de kans op het i e nivo
schrjjvcn als pel), dan is de hoeve~lheid informatie die

overge~raEen wordt door een sample op het i e nivo, overeen
komstig de informatietheorie:

II = -log p(i) (bits)

De geniddelde informatie overgedragen door iedere element,x

van tIe ree!(s lvordt genoemd de (eerste orde) entropie:

n(x) = -~.p(i)log p(i)
I..

Oit is de onzekerheid die wordt opgeheven door de informatie.
De zekerheid die we reeds hadden over de samplewaarde,

wordt genoemd de (eerste orde) redundantie. De entropie is

mnximaal als ieder niva even waarschijnlijk is, dat wil zeggen,
lvnnneer p(i)=1/k , dan is H=log l~ de maximale waarde die de

entropie kan aannemen. De redundantieis dan minimaal, im'~\ers

er is geen enkele zekerheid over de waarde van het nieuw op
te treden sample.

Iloe meer de diverse p(i)'s van elkanr verschillen, dat wil
zeggen hoe gepiekter de waarsehijnlijkheidsdichtheids
funetie van het signaal, des te kleiner is de gemiddeld per

element overgedragen informa~ie, oftewel des te kleiner
is de entropie.
VOir de informatieinhoud van twee elementen, x en y, kunnen

lve schrijven:

II(X,y) = TIp(i,j)IOg p(i,j)
~

wanrbij p(i,j) de kans is dat element x de wanrde i en element
y de ,·;a'rde j hecft. 1·!anneer we nog ste ds aitllnemen dat de

samples onafhankelij~: zijn dan geldt: p(i,j)=p(i7·p(j), en dus:

II(x,y) = 2H(x)

Als de opeenvolgende samples niet onafhankelij~( zijn, en

dit zal in het algemeen het geval zijn, zal het nivo van het

komende sample in meor of mindere mate bepaRld worden door

dat van vooraf'ga, nde.
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Schrijven lve de kans dat het lcomende sample het nivo j zal a~m

nemen, wannccr het vorige sample nlvo i had als Pi(j), dan
is de informatie overgedragen door dit gebeuren:

De gcmiddelde hoeveelheid overgedragen informatic is dan:

II (y) = -2P(i).2..Pi(j)log p.(j)
x l. -i 1

We kunnen dan V00r de samengestelde entropie van de elementen
x en y schrijven:

TI(x,y) = n(x) + n (y)x

Als p.(j) niet afhankelijk is van i dan zal II(x,y) g~lijk zijn
1

aan 2II(x), de maximapl over te dragen informatie.

Hoe groter de korrelatie tussen opeenvolgende samples is,

hoe gepiekter de verde ling van Pi(j) wordt, endit resulteert
in een lagere lvaarde voor H.

De entropie zoals hierboven geformli.l1eerd is de gemid'Jelde

resterende onzekerheid over het komende sample wanneer het
gehele verleden bekend is. In normale goedwerkende kommunikatie

systemen kunnen we dit signanlverleden in zender en ontvanger

bekend vcronderstellen. Wannecr dus slechts deze resterende
informatie wordt over~edragen, in plaats van te doen alsof

ieder signa~l sample steeds weer als een volledige verrassing

komt, dan is het in theorie mogelijk de vereiste kanaalkapaci
teit te reduceren.

Om voldoende vO:Jrken-"ds omtrent de huidige samplewaarde te

verkrijgen zal het in het algemeen niet noodzakelijk zijn

om aale voorafgaande samplewaarden in de beschouwing te
betrekken. Het ligt voor de habd dat de mecr recente sample

wa:-rden grotere invloed zullen hebhen op, en in sterkere mate

in verband zullen stann met, de amplitude van het huidmge sample.
Veelal zal deze samplewaarde slechts afhankelijlc zijn van

een cilldig a~ntal van de voorafgannde elementen. Processen

lvaarbij di t voor ieder element si ui t de reeks van samplewaarden

het geval is, onafhankelijk van de wa rde van de index i,

lvorden r-larkov processen genoemd. In een ne orde t-larkov proces
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hangt de amplitude van een sample slechts af van de n

voorga~nde termen.

In he l, goval uat we slechts invloed hoeven toe to ken1;en

a:m het direkt vonrafga:mde sample, dus slechts het optfeden
van eerste en tweede orde redundarlties in onze beschouwing
hetrekken, en de invloed van de danraan voorafgaElnde samples

kun"en verwaarlozen (te orde ~farkov proces), kunnen we
schrijven voar de informatie overgedragen door drie

elementen x,Y,z:

H(x,y,z) = H(x) + 2 IT (y)x

en algemecn voor n elementen

II = H(x) + (n-t) II (y)x

h'e kun en dus lwnkluderen dat de per element over gedragen

informatie gelijk is ann:

II ,(y) = -42P(i)p. (j)log Pi(j)
x \" ~ 1

De redundantie per element is:

n _ '1
1\ - 1~"1 - II (y)

x

w[nrbij lIN de maximale lvaarde van n(x) is, die optre,?dt als

de elementenonafhankelijk zijn en even wanrschijnlijk, dus:

Ill" = log n
1'1

Deze totale redundantie kunnen lve schrijven als de som van

hvee termon:

R = (II,. - H(x)) + (n(x) - JIx(y))
1'1

Dc eerste term is onafhankelijk van de korrelatie tussen

d:; clementon" ma~r heeft te maken met de mogelijke kans

op voorkomcn van de diverse nivos, dus met de statistische
verde ling van de signaahvaarden. Hij geeft aah in hoeverre

deze van de uniforme verdeling afwijkt. Aangezien de
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ampli tuuever<1eling; van de vonrkomende helderheden, zoals
in de volgende p[\ru~raaf znl blijkeh, over meerdere beclden

een vrij uniforme verdeling te zien geeft, zal de mogclijke

bi jdrar~e van de eerste term gerine~ zijn.
De twcede term hec'ft te maken met de statistische verdeling

van de verschillen tusr,en opeenvolgende signa lsamples.
IIij gecft aah hoe goed een element van de reeks te voorspellen

is uit de voorgeschiedenis. Beperken we ons tot doze

tweede term dan houden we ons dus aIleen bezig met de korre
latie en de mogelijke vonrspelbaarheid van het signaal.

\ie hebl'en dan in theorie de mogelijkheid om de vereiste
kananlkapaciteit te reduceren door de verwijdering van de
op deze term betre~~ing hebbnde redundantie. De faktor

waarmec de bandbreedte in dat geu-al gereduceerd zou kun: .en

worden is:

(H(x) - II (y))
x

We z1Jn hierbij nog ste~ds uitgegaun van de gedachte dat

we te maken hebben met een eerste orde Harkov proces; een

proces dus waarin slechts ann het optreden van tweede
orde redundantie en entropie aandacht geschonken zal hoeven
te ,vorden. Of dit een reeel uitgangspunt is, zal moeten

blijken uit de statistische metingen aan korrelatiefunkties
en entropieen van tv beclden.

lb. Statistiek van TV signalen.

De eerste onderzoekingen nanr eigenschappen van tv beelden

betroffen het vermogensspektrum. Uit deze onderzoekingen (1)

bleek dat het vermogensspektrum vrij u-lak is tot ongeveer

t\vee maal de lijnfrekwentie; dlvrboven treedt een verzwakking

op van hogere frekwenties met ongeveer 6 dB per oktaaf.

Dit betekent dat het overgrote decl van het vermogen is

gelconcentreerd in de lage frekwenties. Deze verschaffen de

infol'mntie over grote c;chieden met dezelfde of slechts

langzanm varierende helderheid.
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De Fourier-c;ctrnns forme{~rde van het vermogensspektrum, cIe

autokol'relatiefunktie zal tot overecnkomstiL~c konldusies

annlciding mocten gcvcn. Het overwegend zijn van lage

frcln1enties in het vermogcnsspektrum betekent dat er een

stcrke mate van lokale korrelatie tussen becldpunten zal

moeten bestann.

Krctzmer (2) deed metingen aan de autokorrelatiefunktie,

met dia's als beeldmateriaal.

Zowet in horizontalc als vertikale richting yond hij een

tweezijdig lineair tot exponenticel met de afstand tussen

de bealdpunten afnemende autokorrelatie. IIij yond geen

duidelijke richtingsafhankelijkheid. (fig.1)

SHIFT, AS, NUMBER OF VERTICAL PICTURE ELEMENTS
-~ -~ -~ -~ -~ ° ~ ~ ~ ~ ~
iii iii iii i i ( iii iii I

SHIFT, AS, NUMBER OF HORIZONTAL PICTURE ELEMENTS

;::-::::::6!:,O::::;:-5~10=-4:::10=-53iO~-=2,tO =-;::'i::~=t? =::f'~::;=:=!2~:::;~3,tO =4t:l0=5:tiO:;:::6~~~
1.0

0.81---+---+---+---+-r--:.=-+Hf--::..--'Io.--------Jf---t---+-----t

0.6 t---+---+--""!;,\---J~

A (~s)

0.4~--+-

-0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
SHIFT. ~S. IN INCHES

fig.1: autokorrelatiefnnktie in horizontale en

vertikale richting voar twee beelden

Ook onderzocht hij de waarschijnlijkheidsverdeling van de

siGnaalampli tudes. Deze lvas voor een enkel beeld duidelijk

niet uniform, manr werd voar een ensemhle van beelden

vrijwel uniform. Een resultaRt dat in verband gebracht kan

worden met de tweede orde entropie van het tv signaal voIgt

ui t de metinr;en lva;lrbij hij het verschil mat tussen het

hecld en c(m over COl samplep<!.iodo vertraagde versie ervan.

Hij verkre:Js zo de verdelingsfunktie van de verschillen

tussen opecnvolgende becldpunten. Deze verdeling lvas sterk I

gepiekt om 0, ~at wi] zeg~cn, het meest wanrschijnlijke

verschil tusaen twee opeenvolgende beeldpunten is 0; grotere

verschillen bezitten kleinere waarschijnlijkheden.
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Aan de hand van deze statistische ~e~evens probe 'rde Kretzmer

te komen tot een schatting van de theoretische mogelijke
reduktie in kanaalknpaciteit. Als \ye ui tgann van een in 64

nivo's gelnyantisecrd tv signa'll zal de informatieinhoud

per saple, in het geval dat aIle nivo t seven \yaarschijnlijk
zijn, maximaal zijn en gelijk aan 6. Aangezien de 64 nivo's
niet allen even waarschijnlijk zijn, wordt de maximale
gemidcJelde informatie inhong per sample gegeven door:

nmax = ~(i)log p(i)
i.

wanrbij p(i) weer de kans is dat het sample nivo i heeft.

Aangezien de 64 p(i)'s ongeljjk zijn zal H noodzakelijkerwijs

kleiner zijn dan 6. Kretzmer vond voor de gemiddelde Hmax
een wa~rde van ongeveer 5 bits, hetgeen aan zou geven dat

er sprake is van een redundantie van een bit.

Ook de verzamelidg van gemeten verschillen bevat aIle

informatie die nodig is voor rekonstruktie ban het beeld.

De maximale informatieinhoud per sample wordt op dezelfde

manier gedefinieerd als boven, maar de termen p(i) zijn nn
afkomstig uit de verde ling VAn verschillen. De gemiddelde

II bleek nu 2,6 te zijn, hetgeen betekent dat hetmax
originele signaal tenminste 3,4 bit aan redundante informatie
bevatte.

Orndat uit de autokorrelatiefunktie van een signaal eveneens

de maximale informatme inhoud te berekenen is, is ook deze

funl.;:tie te gebruiken voor een schatting van de themretisch
mogelijke bandbreedte reduktie. Dc redundantie hieruit

berekend bljjkt ongeveer 2,4 bits te bedragen.

In het algemeen zal dus, volgens Kretzmer, op zijn minst

in een 6 bits systeem 3 bits per sample bespaard kunnen
worden, wat een mogelijke halvering van de bandbreedte

inhoudt.

Limb en onderzocht 4 declvlak]~en van tv beelden, met

verschiJJend kontrast maar homogeen van aanzien. De beeld

samples werden in 16 nivo's gekwantiseerd. De vierde orde
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\"anrscllijnlijJ.~lleidsfunktiepeA. ,D .. ,C] ,DI ) h'erd berel\:end
1 ,J \:

uit de Jams van voorl~omel1 van ieeler gebeuren (/l.i,I3 j ,Ck ,DI ).

(fi~ 2)

fig.2: positie van de be 0 ldpunten.

TIieruit voIgt de vierde orde entropie met:

II(A,D,C,D) = ?P(A. ,13. ,C1dDI)log P(f'1' ,n
J
. ,Ck,D1)

,.~.lr..~ 1 J h ,

De derde orde kansverdeling voIgt uit:

p ( A. ,n . ,C1 }N = Z' p ( A. ,B . ,C1 ,DI )
1 J \: ~'). ~. ~ 1 J \:

en hieruit is dan weer de derde orde entropie te berekenen.

In e',m tweede experiment gine; Limb ui t van opet'nvolgende

be 0 1dpunten op dczeIfde Iijn, de punten A,C,E,F, om zodoende
de invioed te kunnen vergeIijken op ele mogelijke voorspel
ba~rheid van A van elementen in dezeIfde en in de voorafgaande

Iijn.
De resternde onzekerheid omtrent A voIgt, wan"'eer voorafga:mde
elementen bekend zijn uit de voorwunrdelijke el1tropie~n, met:

De resuitaten van de entropiemetingen zijn weergegeven in

fir;uur 3.
Aangezien de verschillen tussen lr(A/I3) en n(A/C) nauweIjiks
signifikant te noemen zijn, (dc enigc uitzondering hierop

is be 0 Id 4, wonI' door het optreden van ecn vertikale

1i ,jnenstrukhmr in becld de vertikale kdlrrelatie aanzienlijk

arwijkt van de horizontale) konkludecrde Limb dat het weinig

ui tmanld, of vo!,r de vo~'rspel]ing van A nu gebruik wortH
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c;emaakt van het voorga nde element in de lijn, of van het

dichtstbijzijnde becldpunt in de voorgaande lijn.

Limb vergelijkt dan zijn resultaten met die van Schreiber (4);

dAze had voor in 6 bits gecodeerde beclden met weinig detail,
zoals beeld 3 bij Limb's metingen, de volgende entropie~n

gemeten: H(A)=4,4 ; H(A/C)=1,9 ; 1I(A/C,E)=1,5. Hij konkludecrde
hieruit dat heth weI eend weinig zinvol kon zijn om bij

de voorspelling van de huidige samplewaarde A, van meor
dan 1 beeldpunt gebruik te maken.lmmers, de meeste informatie
hiervoDr \vordt reeds aangedragen door het er direkt aan
vonrafGaande sample.

\
\
\
\
\
\

4 ..\.-~
\ \..~t-.,\ \. -"--

.. \. ".. \. .
3 \

\
\... \

c: \
Ql \
E \
Ql \

'ii \
L \

8. 2~-------:\r--f---'------f---~,~~------1
'"...'0

"e...
~

_..._" -
o sequence 4
• sequence I, 2, 3, 4
{:; sequence I
x sequence 3

source
rate

H(A) H1AICl H(AjC.El H<AI C.£,Fl

order of entropy meos...rement

fig.3: resulyaten entropiemetingen

Limb honstateerde dat dit ook voar het door hem onderzochte
weinig detailrijke beeld, het geval was. Voar beelden met
meor debail was dit echter niet zo, zoals ook uit figuur 3
blijkt. De entropie necmt voor deze beclden weI degelijk af,
\V-anlleer de voorkends zich ui tspreidt over meerdere vooraf
ga,lnd be Idpimten. Di t betekent dut de redundantie voar

detailrijke beclden van een hogere orde is.
Ui t fir;uur 3 blijkt onI\" nog dat de derde orde entropie

weinig becldafhankelijk is.
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Of he l de moei te wa'ord zal zijn om gebruik te maken van de

hogere orele redundanties, wan'teer we de bandbreedte willen
reduceren, is nog de vra'lg. Zeker \van'1ecr, aldus LImb,
d(' hoeve~'lhe:id reI;:enwerk om deze hogere orde redundanties
te berekenen maatgevend is voor de dan benodigde kodering.

Ie. Oogeigenschap:len.

"oewel van het mechanisme van de visuele perceptie op zich

nog niet zoveel bekend is, is het toch mogelijk om enige
algemene eigdnschapnen van het oog aan te geven, die van
invloed zijn op de informatieverwerking. Die informatie

die niet bijgrangt tot een korrekte perceptie van het
beeld, is redundant; zij kan, door de keuze van een juiste,
op de oog eigenschappen gerichte kodering aan de zendzijde

worden wegr;elaten, en hoeft a.m de ontvangskant niet te
worden gerekonstrueard omdat de uiteindelijke ontvariger, het
oog, deze informatie niet nodig heeft voor e'n juiste

waarneming.

Het "niet nodig zijn" van informatie voor e"n korl'ekte
\"am~neming heeft t\Vee belangrijke oorzaken.
In de eerste plants zal de a;mdacht van de ldjker, in het al

gemeen gericht zijn op wa.'Tneming van de essenties in het
beold, zoals kontouren, grove strukturen, bewegende d01en enz.
Da'rbij komt dat, buiten het midden van het netvlies,

oogeigenschappen,zoals bij voorbecld de gezichtsscherpte,
sterk afnemen. Vo',r het herkennen van die essenties in het
benld heeft het oog dan ook nog tijd nodig. In het algemeen
lumen we dus stell en dot de hoeve:'lheid informatie die het
oog opne(;mt, klein j s ten opzichte van het tv beald de

informatie inhoud van het tv beald. Willen we echter
gebruik maken hier-van dan stuiten we op het prohleem dat het
moeilijk, zo niet onmogelijk is eenduidig vast te leggen
wat voor jeder weI of niet es~enti~le informatie is. Tenzij
(J::~ inhoud va' het be old, en dus het centrum van de a;ibdacht
van de kijker van te voren bekend is, zoals bij vonrbecld

in enl~e mute het geval is bij de videofoon, zul 1 en we er
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dus van uit moeten gaun (Teer(5» dat de hoeveelheid opgenomen

informatie weI klein is, maul' het aantal kijkers groote

P.en t've,~de, en voor ons gevnl belangrijker, oorzaak van
het overbodig zijn van informatie komt rechtstree](s voort

uit de oogeigenschappen. Natuurlijk \vordt bij het hele proces
van be: Idopname en \veergave, van deze eigenschapnen reeds
uitvoerig gebruik gemaukt. De manier wanrop het beald,

door middel van lijnafta'ting, en intelini~ring ontstaat,
d~ beperkte horizontale resilutie van het beeld, zijn
voorbeelden lliervan die aIleen mogelijk zijn dank.zij
het beperkte ruimtelijk oplossend vermogen, de heperkte
helderheidsgevoeli~heiden het herstellingsvermogen van het

oog.
Bij e_n me:r verderga::nd gebruik van de oogeigenschappen

zullen we ond moeten eann afvragen welke fouten het oog

nog aceepte0rt in de beeldweergave, dus welke on;'auwkeuri~~

heden nog net geen storemde invloed hebben op 1e kijker.
In di t verband kun,;en in het bijzonder drie aspekte~ genoemd

worden die te maken hebben met de zichtbaarheid van ruis.
Ret gant hier zowel om de ruis ten gevolge van systeem- en

transmissiefouten als dd door de koddring veroorzaakte ruis,

zoals bij vOIJrbeeld de kwantiseringsruis.
Deze aspekten zijn:
-- de wa;::rnecmbaarheid van ruis neemt af wanroecr de frekwentie

ervan hager is.
-- hoe cekomplicecrder het beeld, dat wil zeggen, hoe meer
detail zich in beeld bevindt, hoe mindel' zichtbanT de ruis is.

-- als de helderheid van het beeld toeneemt, neemt de zichtbaar
heid van de ruis af.

-- de ruis is in het algeme_n hinderlijker wanne0r hij
t;ekorreleerd is met het becld.

Experimenten die [';cbrui J( trachten te maken van deze aspekten

zijn o.a. uitgevoerd door Kretzmer (6). Hij splitste het tv

signaiil in e-'n frekwentieband van 0-0,5 ~mz en een van
O,S-4 ~mz. De band met lage frel{wenties hoide slechts met

een frekwentie van 1 NIIz gesampled te worden, maar moest
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fijn gekwantiseerd worden. De band met hogere frekwenties
moest met een hogere frelnvntic gesampled worden, ,maar kon met
een grovere kwantisering voistann.
Een soortgelijke tcchniek werd toegepast door Schreiber (7)

in zijn "synthetic highs system". De lage frekwenties werden
hierbij rechtstreel\:s ui tgezonden. Vi t experimenten was
Schreiber gebleken dat de hoogfrekwante komponent van get
videosignaal nauwkenrig ui t de verschillen tuse-en opeenvolgende
bepldelementen te rekonstrueren was. Dit was dan ook wat hij,

met een gereduceerd aantal samples uitzond.

Een interpretatie van bovengemoemde aspekten, die me~r

annslui ting g;eeft op het principe van DPC~1 is die van Graham
(8). Hij zond het verschil nit tussen signanl en een

voorspel'ing daarvan, en benutte de betrekkelijke ongevoclig

heid van het oog voor helderheidsveranderingen in gebieden
met ve0l detail, door duze veranderingen grover te kwantiseren.

Zijn redenering hierbij was dat de beeldinhoud in die

gebieden onverwacht was en dat ~e kijker dus verrast werd;
met als gevolg dat e~n volledig korrekte weergave van
deze veranderingen niet noodzakelijk was.
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IT. opeN

11.1. Inleiding.

Dif ferentie PuIs Kocle t>lodulatie behoort tot de klasse van

prediktieve kommunikatie systemen; bij deze systemen wordt

niet het werkelijke signaal uitgezomden, maar het verschil

tussen het echte signaal en een schatting (prediktie) van

het signaal, die gebaseerd" is op het signaalverleden.

Deze schatting wordt zowel aan de zend- als de ontvangstkant

gevormd. In de zender wordt de schatting van de werkelijke

signaalwaarde afgetrokl,en en de verschilwa:rde uitgezonden.

In de ontvanger wordt de schatting bij de ontvangen verschil

wa rde opr;eteld, zodat het \verkelijke signanl \veer ontstaat.

De techniek van prediktie leent zich in het bijzonder voor

tv signalen, omdat de redundantie ervan, dus de mogelijke

nauwkeurigheid van voorspelling, groot is.

Oliver(9) was een del' eersten die aangaf hoe de techniek van

prediktie gebruikt k011 worden om tot reduktie van de

bandhrecdte te kofmen. Onder de na'lm. "Predictive-Subtractive

coding" (fig.l) beschrijft hij hoe signalen met een gep~ekte

konditionele kansverdeling om te zetten in eon om 0 gecentreerde

gepiekte amplituElcverdeling. Hij doet dit, door Oil basis
van voorgar:nde si[~na;,~13alllples ec:n voorspelJing te doen vonI'

het komende sample. Bet verschil tusr<en werkelijke en

vo"rspelcle \va,J-rde wordt dan ui tgezonden. In de ontvanger

gebeurt het omgcl-;:e<.;rde. Zodoende wordt bereild dat 6r het

MESSAGE- 1---------------·
I I
I I

REDUCED ~----------------,

SIGNAL : !
~-----H ,

I
I
I
I
I
I
I

I IL . J

MESSAGE-
rig.l: predictive-subtractive coding.

gemiclclelde vcrmogen (ma"r niet hetJ:,piekvermogen) van het

uitg0znndcn si~na;11 worcIt gereducecrd, door de gemidrlelde

ampli tllde te vcrkleinen, 6r de vereiste kana:ilkapaci tei t

wordt gereducecrd door de entropie van het signanl te

verlagen. Oliver merkt verdeI' no~ op dut deze techniek
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zicll j n he t hi J zonder le'l1 t Your sJr;nalcn WfkI'bi j de prediL ti c

een l'''nvomli ge fnnktie is van de voorgaande samples, hij

voorbe(' lel de ge\Vogen some

III een konfiguratie als deze zullen weI aIle fouten die

optreden ak\umulcren. Dat wil zegcen, aIle fouten die in

de zehder optreden, transmissieruis, fouten vereorzaakt

do"r de ontvanger en fouten die vO(lrtkomen uit het hiet

gelijL lopen van de predilctor in zender en ontvanger

zullen opgeteld worden en blijven doorwerken.

J)PC!'-~ is c;cbasecrd op een ui tvi.nding van C.C.Cutler:

"Differential quantization of corn unication signals" (10).

Het Id.mkschema en de bijbehorende golfvormen zijn getekend

in fi~l:ilr 2.

Doel van Cutlers uitvinding was, de effici~ntie van het

kommunikatiekana:,l te verbeterent.k.door gebruik te maken van

de korrelatie in hct signaal. ntd wordt gekenmJ'id door de

manier waerop kwantisutie plaatsvindt. Het uitgezonden

signa'·J. is niet de ge1nvantisecrde verschilwa::rde van twee

opeenvolgende signa 1 lsamples, of het verschil van twee

gekwantise0rde signualwaarden, maar het verschil tussen een

gekwanti.secrd en een ongekwantiseerd signaal; en \vel zo,

dat ieder uitgezomden sample het gekwantiseerde verschil. is

tus~--,en he; input-signaal sample en een signaal wat verJ.~:regen

is d~or integratie van aIle voorafgaand uitgezonden samples.

Wat gekwantisenrd wordt is dus de fout tussen het originele

signa,ll en de pred.iktie, \'lnc~rbij de prediktie niet is

gebase;'l'tl op het vcr lcden van het orir;inale signaal, maar op

het vcr leden van de henadering van het signa;tl zoals onk

de ontvunger die prodnceert. De BNtXII prediktie moet weI. op

deze mnnier gema;ikt worden, opdat de ontvanger met het

enige signanl dat ('1 a, '.r aanwezig is, het getvantise<)rde of

bcnaclerde si~naill, hetzelfde doet.

Karakteristiek vonI' deze konfigurutie is, uat kwantiserings

fouten niet kumulatief doorwerken, aangezien de kwantiserin~s

fout gemaakt hij het ene sample wordt afc;etrokken van het

vo Ibc1\llc, l.!11 dus lJijdra.:gt tot eln korrektie lJij de volgende

kwantisatie.

Het is ccnvoudig te zien dat de output velD de integrator
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overe"nkomt met de gelnvantiseerde lv-aarde van het votige

input sample.
Cutler gecft voor de winst die dit systecm oplevert de
volgende verklaring:"de ontvanger kan in het algemeen
volstann met een mindel' namvkeurige wecrgave van hogere
signaa lfrekwenties dan voor lagere frekwenties vereist is.
Dai\rbij komt dat, als ieder signa:]l hoofdzakelijJi. bestaat
uit frekwenties die veel lager zijn dan de maximum
frekwentie van het kommunikatiekanaal, opeenvolgende

signac·lsamples ongeveer dezelfde apli tude zullen hebhen •.
flet is dus duidelijk dat het ekonomischer is de verschil~en

uit te zenden dan rechtstreeks de affillii tudes van het signaal".
Cutler gecft verdeI' nog wegen acm OHI tot grotere efficentie
te kornen door uit te gaan van een dubbel differenti~rend

systeem, wal1rbij de prediktie dan Hordt gevormd door
twee in serie geschakelde integratoren.

Een van de ecrste, meor praktische uitwerkingen van het
systeem in de konfiguratie van Cutler werd geleverd door
Graham (8). Zijn uitgangspunt was niet in de eorste p~aats

te homen tot een op~imame statistische kodering van het
signaal, aangezien afwijkingen van die vooronderstelde
statistiek van het signaal aanleiding zouden kun'!en geven
tot ernstige degradatie van de werking van het systeem.
De techniek van prediktie werd hier in verband gebracht

met perceptieve eigenschappen. "Predictive Quantizing",

zoals Graham het noemde, kan de perceptieve kodering
optimaliseren.
Uitgannde van de volgende vooronderstellingen:
-- fouten in de weergave van helderheden van beclldpunten zullen
in druk\e gedeclten van bet beeld in het algemecn mindel'

worden opgemerkt,
-- de lnvantiseringsfoutcn moeten minima;),l zlJn in die gedec'lten
van he+ becld wa r de kijker snel overBicht over kan krijgen,

bij voorbeeld gede~lteb met unigorme helderheid, rechte lijnen,
langzanm varierende strukturen,
konklude'rde hij tot een sterke samenhang tussen het optreden
van moeilijkheden in de ~REge~t±R prediktie en tolerantie
in (]:1 perceptie. Immel's, in tlruk'.e gedeel ten van het beeld

is nau",keurige prediktie zeer moeilijl~ of zelfs onmogelijk,
en (Ie kwantiseringsnivos \va,>rmee deze prediktiefouten
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\Vorden benaderd zull en verdeI' ui t el1<:a, l' mo~en lig:~en. In

rustiger, e(~nvondiger georganisefTde gedeel ten uan hot

becld zal de prediktor meer effektief moeten en kunnen zlJn,

en de kwantiscringsnivos zullen dichter lJij e1k<1,r moeten

1 ig,~en. ~:et andere \Voor 1len, in die si tuaties wa,:I' de prediktor

Eh.nzienlijke fouten L!<Ll\.t, verrast \Vordt, is het perceptieve

onderscileidingsvermoc;en erg lang, zodat grote kwantiserings

fouten in het algemecn onopgemerkt zullen blijven.

In fignur 3 is we rgegeven de door Graham vonrgestelde

kwantiseringskarakteristiek, in figu'lr 4 het hasissysteei1}

\Va rmec Graham werkte.

- _._---'--_.,----,._-----_.__ .._-,_._-~--~~--. __._~._---"-' ,, .
TAPERED QUANTIZER STAIR.C~SE

,

,

t
~..
';
o , '

/'
~~oI__'_lR£PREsENT"'TlVe

/ DECISION LEVEL
LEVEL

lNPUT_

fig.3: door Graham voorgestelde kwantiseringskarakteristiek.

Het a\kumulatornetwerk dat de prediktie verzorgt, produce'.;rt

op punt A eeD signaal dat identiek is aan de ontvanger

outpnt. Ieeler gerekonstrueerd sample a,m de ontvnngkant loJortlt

gevormd door het korregponderende prediktie sample op te

tel] en bij de gelo'/untise, rde versie van de prediktiefout.

Dat wil zecgen, wanne'r de kwantiseringsfout maRl' klein is,

zal, zelfs bij een niet juiste predildor\verking, de output

namoJkenrig zijn.

De bovengenoemde 1ineaire prediktor is een zogena~mde "prev'ous

value" prediktor. In deze konfiguratie \oJordt er steeds van

uitgegaan dat de beste voorspelling voor het huidige sample,

de gerekonstrueerde versie van vorige signaal sample is. Bet
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fig.4: predictive quantizing systeem.

komt cr dus ruwweg op neer dat verschil ~en tus;:::en ope'~nvolgende

signa.::dsamples gekwantisecrd worden.
Graham experimente:rde voorts nog met niet lineaire prediktie.

Tlij gebruikte daartoe een omschakelbare prediktor die, op
basis van helderheidsverschillcn van naburige punten, besliste
welk punt als predil~tie gebruikt \.;erd, het vorige punt in

dezelfdc of het bovenliggende punt in de vorige lijn.
Jlij verkrec~ hiermee subjektief betere resultaten.

Pit de experimenten blecl dat in het algemeen 8 nivos van
het verschilsignaal HHRlCBNXHBBKK voldoende zijn voor een
aanva'lrdba.'jr plantje.

Tijdens de experimenten werd weI uitgegaan van foutvrije
digitale transmissie. Graham merkt hierover nog op dat het

beschreven systeem, zaals aIle prediktieve systemen weI

een zecr betrouwbaar transmissiekahaal vereist. Transmissie
fouten, spcciaal in het geval van de omschal(elbare prediktor,

geven namelijk annleiding tot grote gebieden met foutieve
helderheden. Hiera,m kan weI enigermate tegemoet worden
gelwmen do()r de tcrur;kop:'eling rond de prediktor te laten

geschicden met een faktor die iets kleiner is dan ecn.
Dit he,'ft namelijk tot gevolg dnt optredende fouten op den

duur steeds minder zwa r gewogen zu11 en worden, omdat de
gropttC' ervan, na>1rmate er meor samples bin-len komen,steeds
met deze faktor verminigvuldigd wordt.
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11.2•.Analyse :)PCN systeem; Sigmwl-ruisverhouding.

11.2.1. De Prediktor.

Uedoeling van de prediktor is een voorspelling te maken
van de wa;;rde van het komende sample, op basis van voorgannde

~..SQ."'"
signafllsamples, zodat de verschilwanrde ~1 het komende

sample en zijn voorspelling uitgezomden kan worden.
Voordat we de konfiguratie van de meest ideale prediktor

kunnen bepalen, zilJen we moeten definieren wat we omder

optimale prediktie verstaan. Dat wil zeggen dat we een of
andere grootheid zullen moeten definieren die afhankelijk is

van de gekozen prediktoe, en die prediktor optimaal noemen
die deze grootheid minimaliseert.
\Ve kunllen als prediktie kriterium hanteren, de minimalisering

van de gemiddelde kwadratische fout tussen de werkelijke
signa:) lwaarde en zijn voorspelling; di t korrespondeert met

de minimalisering van het gemiddelde vermogen van het

foutsignaal.
net is vonr analoge systemen moeilijk om na te gaan of het

'*weI verstandig is om het vermogen te reduceren door

redundantie ui t het signa;; 1 te verwijderen. Irwners, di t
proces maakt het signa;11 automatisch meer lovaetsba.>,r voor

ruis in het transmis~iemedium. Dit geldt ook voot digitale
systemen, ~alr in systemen voor digitale signaaloverdracht
hehhen ,ve de mogelijkheid om de kans op het optreden van

fouten zeer klein te maken; in ieder geval klein ten opzichte
van de l~\vantiseringsruis. In dat geval, dus als ,ve de

transmissieruis lmn en verwaarlozen, is er echter weI degelijlc
e~f~"'e,~vv

winst te behalen door de'waarde van het uit te zenden
',,,,c:. \~""

signa~ 1 te reduceren. \ve kun en namelijk ' dut,

door de effektieve wa~rde van het signanl met een bepa Ide
faktor tc reduceren, we in stant zijn om de effektieve
\Va rdc van de k~.\'antiseringsruis met dezclfd.e :faktor te doen

afnel11on.
'Ia T we cchter in [;clnteresscc..'rd zijn is niot direkt minimali

satie vall haL uit te zenden vcrmogen, maar minimalisatie van

de Voor transmissio ben~digde kanaalkapaciteit. Dit is aIleen

~met 'vermogen' wordt hier en in'het vervolg steeds bedoeld
het ongemoduleerde signaalvermogen.
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te bereiken door de informatie zo effici~nt mogelijk over
te zenden, oflvel de gemiddeld per samp] e nog over te zenden

informatie minimaul te maken; met andere woorden,we zullen

de entropie van het uit te zenden signanl moeten minimaliseren.

He t is duidclijk dat, wanne;:,r we in staat zijn om de waru'de

van de mecste signa'lsamples nauwkeurig te voorspellen, de
[~;cmi(Helde amplitude van het fimtsignaal veel kleiner zal

zijn dan de gemiddelde amplitude van het originele signaal.;
een namvkeurige vO'jrspelling is echter aIleen mogelijk

door optima I gebruik te maken van de i.n het signaal aanwezige

redundantie, en zal dus leiden tot een lagere entropie van

het foutsigna81.
Of, en in welke gevallen,het verschil tussen beide votmen

van prediktie signifikant zal zijn is moeilijk te
voorspellen, wanneer geen algemeen geldende modellen voor

de statistiek van de te verwerken signalen bekend zijn.
Ellas(11) deed berekeningen aan minimum entropie predi.ktorcn

voor 1e orl!le Narkov processen en vond dat vonI' verschillende

voorkomende gevallen beide prediktietechnieken leidden
tot dezelfde prediktor. In het bijzonder was dit het geval

wanneer de konditionele verdeling waaruit de signaalsamples

afkomstig waren nnimodaal en symuetrisch was, een verloop
dat aangenomen mag worden te zijn ontstaan door sampling

van bij voorbeeld tv signalen.
De grotere wiskundige eenvoud van minimale fout prediktie

technieken, wanr, zoals later zal blijken, slechts de

autokor!'elatiefunktie van het signanl bekend hoeft te zlJn,

onafhankelijl~ van de orde van het proces, znl er in het algeme r,'I1

de oorz[wk van zijn dat als k1'i terium voor optimale predil;:tie

wordt geBozen voor de minimalisering van de gemiddelde
kwadratische fout.

Wiener (12) ontwikkeldc de theorie van lineaire prediktie om
te komen -tot een optimale prediktie vonI' deze gevallen.
De l-;('~;te voorspelling van de huidige samplewaarde is volGons

deze theorie eon lineaire kombinatie van de voorafgaande
samplewaarden. Do~r de lineaire vorm van de predikt~e

funLtie zullen echter aLteen lineaire vormen van afhankelijJ.

heid tussen signaalsampleB ge~liminecrd leun len lvorden.

Later zal nog worden Ri.mget
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Luter zal nog worden a,ngetoond dot de lineaire redundantie

eon zeer aanzienlijk deel van de totale redundantie vertegen

woordiL~t•

Stel dat een stationair signaal S(t), met gem'ddelde 0 en
effektieve waarde wordt gesampled op de tijdstippen••• t n ,
t 1, ••• t 2 ,t1 , en dat de samplewaarden dan zijn ••• S ,8 l'n- n n-
••• 82 '&1. De lineaire prediktie Po van de komende samplewaarde
80 wordt dan gedefinieerd als een lineaire kombinatie van
de voorafgaande samplewaarden, dUSI(fig.5)

r"

Po =? a. S.
to I 1 1

TIet uit te zenden foutsignaal, de fott in de prediktie,is:

= so po
De bedoeling is dat het verwachte gemidJelde kwadraat van

deze fout minimaal is, dus

E[e()2J = EEGso -(a1s1+ •••• +ansn+ •• ~1·

moet minima; 1 zijn, en het prohlecm is gereducecrd tot het

vinden van e~n oplossing voor de konstanten a .•
1

1---~ --P~R~EDl-CT-~~-- -~~

I a~ I.-----<., D, I

I 'c -- I

. I
I + I

I
' So

I I
I --~- I

L
an J I

___________ --.J

fig.5: lineaire prediktor.

+
)
+

Your de oplossing maken we gebruik van hot orthogonaliteits

principe, hctgeul luidt:" \'i1 E [002] l11tnimanl zijn, dan moeten

de konstanten a i zo gekozen worden dat de fout eO orthogonaal
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is ten opzichte van de data S1 ••• Su ••• ". (23)
Ofte\Vel:

voor i = 1,2, •... n •••

Di tzclfde EKS_Jg resultaat verkrijgen we lvannef_'r we de

gemiddelde lovadratische fout, die imPlers een ui tdrllkldng is

in al' differentiiren nanr a i en de afgeleide gelijk stellen
aan O.
,\ls l....e de kovariantie van 5. en S. schrijven als H.. = E(5. S .]

1. J 1.J 1. J

dan kunnen \Ve de bovenstannde vergelijking uitschrijven

in n lineaire vergelijkingen met n onbekenden van de

vorm:

1·)

• • • +a .\\ in n

l....aHrbij i = 1,2, •.• ,n.

\'Janne()r de lwvarianties bekend zijn zijn hierui t de konstanten

a
1

, •••• a n te berekenen. Deze kovarianties zijn te bepalen
uit de autokorrelatiefunktie van het signaul; im·~ers, stellen
we deze voor als A(--t), dan geldt H..=A(t.-t.).

1.J 1. J
i':e zijn nu ook in staat om een uitdrukldng te vinden voor

het gemiddelde kwadralt van het foutensignaal in het geval

van optimale lineaire prediktie. Deze is:

En, a,~mgezien SO-PO orthogonaal is ten opzichte VHn i eel r
element S., en ook ten opz~chte van iedere lineaire

1.

kombinatie danrvan, PO' geldt:

Uit de definitie van de kovariantie en de voor Po gevonden

ui tdrnk1dng voIgt dan:

••• +a n )n on

';[lll,e T geun gebruik zou l....orden gemankt van kennis uit het
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verlcaen, met andere woorden de Si niet bekend zouden zijn,
zon de heste schatting VO'lr So r;elijk zijn ann de verwachtinc;s

wn rde fo: LSb~ in rli t gevnl dus gelijk zijn aan nul.
net gemic1,lelde YHN k·:adrant van het ui t te zenden signanl

zou dan Gelijk zijn a'1ll E(so2J= nOO ' dus gelijk zijn ann
de varinntie vam het oorspronl;:elijl<e signanl O"~.

C'mdat \vel gehrui1;: \\Tordt gema,~];:y vnn voorkennis omtrent hot

signanl, neemt het gemiddelde foutvermogen af met a t Ro1+•••

•• a H •n on

net a ntal elementen dot gebruikt wordt om tot een vonr

spelling te komen bepa: It de orde van de prediktor. Wanneer
een onheperkt anntal elementen \vordt gebruilct, wanneer

111et andere \voarden van aIle vonrkennis omtrent het signa ,1

en l~llS van aIle rcdundantie 'j n het signaal sebruik \-,Tordt

gemo!kt, zullen we in theorie in staat zijn om de resulterende

foutcnreeks volledig omgekorreleerd te laten zijn. Voor een
ne orde Harkov re'Jks kunnen we di t reeds bereiken door een

n •
n- orde prediktor; de verdeI' hieraan voorafgaande samples

zullen immers niet meer bijdragen tot een vergroting van de
kennis ollltrent het komende sample.

Een geval dat speciaal met het oo~ op tv signalen van belong
zal blijken te zijn, treedt op wanneer een prediktie

r;ema-'lct moet worden van het e"rste orde f-lar!wv proces
dat ontsta:lt door sampling van een signadl met exponenticle

-xtautokol'relnticfunktie e

Stel dot in dit ~eval een eerste orde prediktor een optinalc
predil>:tie zou oplevcren, dat wil zeggen:

dan voIgt met de hoven~enoemde autokorrelatiefunktie:

-xTa = e
__ a. -2xT
Vi!!! = t - e

Urn ~e juistheid van bet cestelde te bewijzen zollen we moeten

Cl 11 tOllen dut, met dcze predili:toe~~oe.fficient, de fout in <1e
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J .., . "t ' ,. ,'" 1nt'.i1j',Lic orthc10 ona . :tS l,en OPZJ.Cl: C vnn 1('(1(.:1' \'001':)'[,<1 ',nr•
SiC;Il[l,ls~'rlplc ~(('), 1;"/ t' 1.1e1ner dan of 2;clijk aall t. VOf'1'

cll'c s:u,!ples r=(t': '.1ie vo,'raf ~;cc;an;') zijn am SCt) moet nn

du s r; c 1 r1en:

D1t !JIj jl\.t zo te zlJn, hetgeen do '1' invullinG t~emaJcl~elijk te

vCl'ificre:l is,- 7lJ d['lt N'_~ knni,el1 1,;:o'>1\ludcren dar vonI' een sir.:;nClo'l

!'let exro:lcnti:~l(.: ',nrrclutief1Jn1:ti l!", nrtirnnle prcdiktie uoe;el j jk

is do r ""'(~brnik te 111<11.;:en van slcc:i1ts het dirckt voorafc;aah(le
- v"

sm~l~'Ie.

Tie Val"" vrm de nutokort'elatieflln1;:tie is dus bepalend vonI' de

o1'c1c en de l-,::oefficientcn van de optimale p1'cdiktor.

Reeds ve1'meld zlJn Kretzmers nletin~en van korrelatiefunkties

van dins (2). IIij vond voor deze funktie een lineair met

de afstand tussen de bC01dpunten afnemend verloop tot exponentieel

en geen duidelijke richtingsafhankelijkheid.

0' Neal (1:3) onderzocht de lwrrclatiefunLtie van tv signalen.

Als hecldmatei'ia,),l gehruikte hij drie dias, die door scarFdng

werden omgezet in e('n tv frame van 100 lijnen en 100 becldpunten

per iijn. Zijn resultaten zijn weurgegeven in figuur 6.

--+--.+--fh-

0,1 r-"----r-\-~

0.91+---+-

0.2 t-----\-f-+---'.-I-----,---__t__

LO.-----,-----r-----r---,----.----r--.,---r--r--r------r----,

. Ull.-.._L-_L-----,J-:------'-_----:-':-_-'-::-_-"J,-_='::-----::":-----:-=-=-~'=-____::
o 10 50 60 70 120

LAGS T

fi~. 6: de nut~kovrelntiefunktievan 3 tv beelden.
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Vooral voor klc:i ne nfstmHlcn tus::;en dc hc ldpunten vcrtoondc

de kOl',elatic een duide1ijL exponentiecl verlo()p. De pick

bij t=--=10n is eL'll gevo1g van de stl:'rkc korr'elatie tnssen

bc.'ldpnntcl1 in nabllrige lijncn. Eenzelfde soort piek zou

VCl"';·rcc;en zliljn \vannet'r ook de korrelatie tussen opeenvolgcnde

tv frames gemeten had kun1el1 worden.

a 'Neal deed ook experimenten met de orde van de predilctor

eJl de Grootte van de prediktieko~frici~nten,wa.lrbij hij als

kriterium voor optimalisering gebruikte de vari.antie van

(le foutenrecl~s e i • Vitga~mde van de voor drie beelden

verl~rer;en kor:.'elaticfunkties, berekendc hij vorlI' ieder be2ld

apart acht vcrschillcnde prediktorkonfigllraties en het

rasul tcrcnde gcn;i<l 'clde luvadrant vall de fout. Enlcele resul taten

zijn:

~'rannc 'r voor de vo Tspcl 1 ine; VHn bet komende sanple slechts

vonrgn.mde samples in clezelfde lijn heschH::ha I' zijn, dan

llecft het weinig zin om voor de prediktie van mc''I' dan

a11e n het vo')rz:;u ndc sample geln'tdl;: te maken. Da.':rbij l.;omt

dat de optimale prediktieKo~~fici~ntenbij de meer gekomplicecrde

prcdiktorkonfiguraties ze('r sterk be(~ldafhanl(elijL zijn.

Dc eni~c min of me I' signifikante verhetering in prediktie

ir; to verkrijgen \van 'eel' deze hehalve op het voorgaccnde

element in de 1ijn, ook gehasee I'd is op het nabnrige element

'in de vo rgannde 1ijn.Hetgcen volgens O'Neal betekent dat

het tv sir;nnnl in red 'lijl,e mate hennderd \vordt door een 2 e

orde r·:i.~rkov proces; of, wan'1eer \ve ook de beschik' ing zotHlen

hel/ien over het clement in het voorafga: nde frame, een 3e orde

Nar~;:ov proces. De vcrbetering die de toevoeging van het

voorgn'nde element in de vonrga~nde lijn oplcverde is

echter gerin3er dan op grond van de grote korcelatie tussen

bC('ldpnnten in nnhurice lijnen verwncht 1.:on \I1ordon. De

verklnring hiervor is natuurlijk te vinden in het feit

dat de beide voor precliktie gebrui~~te becldelementen in

hO:1fdza k dezelfde informatie hevattcn over het te voo1'spcU.en

sLlmple. ;\13 e('n van de twec eenmai',l gebruikt is, zal hat

c;e;.lrui> va (tC t·...;c;·(;e nos pm .1' weinig kunnen bijdragen tot

e .:[) ;,\e.'1' ko1' ektc vO:1l'::31ICllinc;.

{~'Neal simuleerde dric van tIe hovct1c;enocmdc pl'cdiktorkonficu-



-28-

raties vonI' al~ e drie de l)e 'Iden 0:) de komputer. De lwrrelutie

funkties VHn llC L reslll terende fOlltsignuill zijn vonI' een van

de dins h'e, rge[~evcp in fiU;lllir 7. Duidelijk is de toegenoPlCn

stei.lhei(~ van deze fllnktic, vergele1<en met die van het s'j ;';11<:1al.

In deze prc(likto"konfiguraties blel\.en (le optimule prediktie

kn~rrici.~}lten weini~ te verschillen vonI' de drie beelden,

r~et nn(~/.)re \,'oorden weinig beeldafhankelijk te zijn.
---- ----------------------

1009688
LA~ T

~------_-eo

PREDICTO~ + ---- - .. -[~-

t--- ---- -- i----- ----I--I------j
I -- fREDICTION IS i
, So = 0.934$1 r I

---- fREDICTION IS I I
So = 0.333 5, + 0.654 52, I

-- PREDICTION IS L i----
~0=05985,+0.5~44-52 ---+

-0.34653+ 0.20354

~--T------r-- ----t,
I , I I:

.l I I I, \e. <ji e !it e ~ --- - --j -- -- l-

I ~~"$2 S" I J /I I I I• + f$ • .. ~--- -,'

-j----j- ~\ J:..-..__+ i(--
, I I

I ~~',/,'.:::::;,- "

+

0.8fi'----·------'----

0.7 ------~---------,__

1\,
I

I.°r---'I---...,....-__---,-_

i
; So

0.91-----j

0.3

0.2

-0·'0~---"4:------:8,----..J..12-

0.6 I'
t'J II
~ I i
~ 0.51-i1~1"·-- __----I

b \1u I
o 0.4hfl---
to
=>«

fig.7: autokorrelatie van de foutenreeks bij drie

verschillende prediktoren.

nar:.cison (1,l) experimcnteerde met diverse vormen van lineaire

pre r1 iL_tie van tv si:.::;nalen, rna: 'I' brengt ze me r in verband

i.let C ,n mocelijke reduktie in zendervermogen. Hij druId de

winst die door pre<liktie te hehalen is uit i:R~ in de

vermo[;cndreduldie. Deze is dan gedefinie "1'£1 als de verhouding

tUSSCl) fout- en signaalvermogen.

TUj ondcrschej d1' de volgende vormcn van predi~:tie:

/'
- "p.L~evmous value": prediktie is de amplitude van het voorsannde

Si[~IH1';l sample
-----.

- "s~c-:'c": ch:: :)l'cdi~ tic \\'nrdt hepa,,'!t:d door nit te ga;.n van ,.le

veronderstcllin~; dat het Hn;'.li tncleverschil tus:'~en het ltuirh13e

en :10:: VO Tj:l.;:ni~C 8;;!I,;,,1e' Gc.l:i.jL is a :.\1 ;-lCt aJIjIl:j tudeversc11il

VWl (10 hV8 ' YO' r(lf~a nele s;Jmplewa rden. iieze j'l'r:d·iktie-
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vorm is oJ) te vat ten als twee in serie geschakelde "previous
value "predtlctoren.

- " prevdwus line": precliktie is de amplitude van het
nahurige sample in de vonrgaanele lijn.

- "pInnal''': kornbinatie van "previous line" en "previous sample"
pr(~.Uktie.De voorspell ing wli>rdt afgeleid ui t de ampli.tude

van het v00rga nde sample in dezelfde lijn, en 11Ct verschil
tussen nnhurig een voarga,nel sample in de vonrgaande lijn.

Dc groots te vermor;ensreduktie lverd bereikt met de "prevous value"
prediktor."Slope"prediktie leidde bij het optrden van

plotselinge helderheidsveranddrin~entot het ontstaan van

twee fouten. Aangezien in geInterlinieerde beelden de lijnafstand
groter is dan de afstand tussen opecnvol1gende becldpunten

was de vermogensreduktie, zoals to verwachten was, geringer
bij "previous line" pre(Uktie. All e"n "planar" predildie
gar lvanner,T de predil(tie~(Oefficientenper be(~ld geoptimnliseerd

waren, gemid~eld over de beelden een iets grotere vermo~ens

reduktie.
In aIle gevallen heanten de resulterende foutsignalen

nOG grote hoeve'.'lllhden redundantie. Harrison leidde di t af
uit het feit dat de zichtbaar gemaakte foutsignalen in aIle

geva11eh nog goed herkenbare kontouren hevatten.

In enD poging om een vergelijking te treffen tussen DI'G1 en

si~na:ltransformatietechn±ekenbeschrijft Ilabibi (15) de werking
vall npc~~ systemen met prelliktorcn van vo1'sc11il' endexJlxx orde.

Hij ging uit van twee typische ("kop en schouders")
videofoon beelden. Vonr een van de bec~lden be1'ekende hij
de l~orrelatie tussen de bef;ldpunten, en ann de hand da Tvan

de prcrliktieLocfficienten van de diverse precliktoren. Bet

hele DPCN systeem werd gesimulecrd or de komputer en de fout
in de prcdiktie \;e1'(1 berekend, als runl~tie van het aantal

samples tint voor prcdiktie geb1'uiL t werd. Bij (le 1e orde

p1'cdi l:tor l"erd ge lj1'ui~( t>;ema'kt van bet naburi2,;e element in
de voorgaande lijn, hij de overige prediktoren van elementen

in de hu::rt vnn het tc voorspellen punt.
In figuu1' 8 is, behnlve de resultaten vnn de komputersimulaties
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oo!( de fout in prc(U ~·,tie aangegcvcn die voIgt ui t de theoric ,

!He t :
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fig. 8: r;emid'1eld lnvadraat van de prediktiefout

als funktie van de orde van de prediktor.

tTi t de figwlr blijkt erm signifikante afname in predilctie

font wmll1ecr het a:mtal voor prcdiktie gebruiktc samp' es

tot drie toeneemt. Danrna voIgt geen verdere signifikante

rcduktie.

Om te 1djken in lJoeverl'e de optimale preJiktor becldafhnnkclij!~

wns, "'crt1 als in[!;cmgssignaal vervolc;ens een ander beel(l

toecevocI'cl. De na'1' o.:mleiding van heP' eerste hecld 2:eoptirna

liseerde predikti cstrategie \Vas nu dus niet lTIe(:r de optimale.

De world nc; vno.\ het .'-;ysteem werd nu we 1 slechtaI', mao r de

vcrbete1'ing die zich voardeed bij het verho3cn van de orde

van de prcdiktor blecf van dezclfde grootte.
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:~:cn mc' I' theoretische ben{-:rlering van het prcdiktie-orde

probleem leverdcn Powers en Starns (1G). \{anne '1' wc de

n C orde l~orr'elatie determinant

tM) \' p. "- p_.\ \
~ :. p, \ ~

, '

~""'-, -' - ,
dan !~an \v"ordcp aangetoond (17)

eC'nsigna;)lelement, ten gevolgc

kan worden geschrevcn:

,'I. ~
1( "'" ~ ti: ~v;:) r (M t I )

definieren als:----
S" ·Sll:. .............

C?-~- Sk~

dat, voor de redundantie in

van de n voorafga: mde elementen

\',T[ml1e(~r de !cor, elatiefunktie c'n met de afstand tussen de

he; ldpnnten afnemeud exponentiael, verloop heeft, \vannecr

met andere woorden:

dan voIgt:

wa~rhij y de horrelatie tussen ope~nvolgendc beeldpunten is.

Voor e(:n korl'elntieJ-;oefficient van 0,87 resp. 0,98

variec:rt de redundantie ten gevolge van het 'vo rgaande

element, in dit gevnl dus de totale redundantie, van 1,02

tot 2,33 bits per element.

Powers en Staras onderzochten tevens twee duidclij]( njet

exponentiele korrelatiefunkties; een danrvall nam lineair met

de nfstand tussen de beeldpunten af tot nul, de andere had

eC)n ]..:.:onstante kOI'i'elatie. lian'lec'r voor grote n de limiet

genOi,lCn werd voor de ui tdrukldng r~n' dan volgde in beide

gevallen:

!ret v(~rschil met de totale redundantie :~ lS dus in deze gcvnllcn:n

Di t is Llein~r dnn 1/2 log :2 , dus mmndt~J' dan een half hit

per element. 1.:en nanzienlijI, gadc'l te van de totale redundantie

wordt dus indcrdudd r;elcvcrd do,r de redundatie tussen
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opeenvolg;endc hCi_d.dpnntcn, ~n de totnle redunduntie is dUB

I!d;"\(lcl' ~lrh:lnkelijl~ vrm v:1rio.ties in de vorm V,-ln lIe

al1tolwerclatiefunl;.tie dan weI van vnriaties in de korrelatie

van ope2nvolgendc bccldelementen.

Dehalve met redulHla.nties ten ccvolge van voorgadnde elementen

in do lijn hebben we ook te maken met redundantie ten gevolge

van twee-dimensionale korrelo.tie.

~nnncer we uitgann van een exponentieel in horizontale en

vertikale richting met de afstand tussen de be ldpunten afnemende

korrelutie, dan zijn de lijnen met !-constante korrelatie vO"r

te stollen door cirkels in het beeldvlak. Als we afzien van

het effekt van interlini~ring, is de korrelatie tussen twec

nnburige bealdpunten in horizomtale en vertikale richting ~elijk.

nc l~orrelatie tussell de diverse bC"ldpunten is nu op er:nvoudige

wijzcte hcrekenen. (16)

fi'i[jUi 1r 9 10. t zien de toename in redundantie wan'~'eer

achterec-'nvolgens me'r clementen bij de prcdildie wordeh+

hctrok1,en, vaal" twee verschilJend c\vu·'rden van de lwrl~elatie

tus cn ope"nvnlc;cnde bceldpunten, f .
('01.; ~!ier l.vo!'cH weer cluidelijk a n['~eto()nd dat de totnle

redundantie ~'!e(.)r zc 'r sterL afhl1n]~elijk is vcm de kori'elatic

tus;:-:en naburige lleeldi'tmten.

3.0 P·0.98

p,O.87

!--~-----------------------~
2 3 4 ~ 6 7 8 9 '0 II 12 13 14 :5 16 I 7 18 19

III

'= 2.5
III

z
- 2.0
~

u

~ 1.5
c

g 1.0
au
II: 0.5

NUMBER O' PREVIOUS ELEMENTS KNOWN A PRIORI

fig. 9: rcdundantie als funktie van l1Ct a~mtal bell:cnde

he"lllpunten.

2001s in de inlciding reeds is vermeld, zullen doar de lineairc
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vorm Vel') de funktic \vu ruit elf) vo"rspelling vonrbwmt, slechts

Ij n(,~Li I'C V01'IIIOII \',~!l l'e(lundnntic l·>lHWen worden C;ccli.minef.-rd.

~Jai. niet [';celimineoi'(] wordt zijn <10 rcdundantics die afkomstie;

Z.1.Jn vall <10 hoc;crc ol'de afhan!,-clijk: leden in he t sir;na:i l,

de niet lineairc rednnd;.lJltics. Nu is di t, W[\nile'~r we aannemen

dat de r-ecks ban sic;naa1wa;Jrden Gaussisch verde ld is, nict

van belang. Imnel's de statistische struktuur van het signanl,
is dn~ volledi~ te beschrijven met een reeks van lineaire

korrelatieJ.;.ocfricienten, en de statistische redundantie is

dus ~elijk a~n de totale lineaire redundantie. Aangezien het

tv signa.ll in ieder r;eval geen ideale Gaus~msche vordeling

heeft, is het helangrijl~ te weton lvelk Godeci te van de

totnle statistische redundnntie wordt vertegenwolrdigd

do(\r de lineaire redunduntie.

rO\1ers en {3taras veronder.stelden danrtoe dat de samenGestelde

kansc1icJltheid van een t~',eetal ope''nvolgende bec'ldpunten

gcschreven kon worden als:

waarbij a e~n van de korrelatie afhankelijko konstante

en I' het a:1ntal In·!antiseringsnivos voorstelt.

Deze verdeling Hordt door Oliver (9) v01T(?;esteld, en is een

niet ol1warschijnlijke boo~ tv si~nulen, aangezien ook hier

het meet! wanrschijnlijke nivo voor ieder element, het

nivo va,' hat voor~n"nde element is.

'cc Lun en dan vo'I' pei), de kansverdeling uun het signall,

'K ( - \..It\ \..-1\. \
p(.\.);~ \-to.-~ -0.. J«-,

Dit is e'n vrij uniforme verdelinc;.

De totale pI'eaiktievc redundantie die afkomstig is van het

vo,' rr.;~ nde i:« element is ovcrecnl~oPlsti~ de informatietheoric

te schrijven als:

R.~ r(~,~)~ Plq~\
.....~ ¥> (\.)

nij een nantal In'!anti.scringsnivos v,~m 10 h1e':k, voor kor:'elaties

tus: ~JJ ope IlvlI15enuc be..:ldplInten V:-d1 0,87 resp. 0,98 , de

totale redundanttilc te zijn 1,1 resp. 2,3 hits.
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;:ani 'e l' doze ni tl,oms ten verce lekcn worden (lIC t (le \Va: ,rden

V(\ '1' ,(_, 1 illCH it'C l'C'(lnnd.:lntic ld j Ci'll cxpOIllcnticlc iluto-

J~or cL11:,icrlln~.tie (l,()~ rcsp. :2,33), dan lijht de IwnJdusic

~;ercchtvEnr(li~d clat de lineuiro redundantio en rc~delijke

bennclering is VO'lr de totale redundantie.
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11.2.2. Oe k~antisecrder.

Rij het ontlverpen van de optimale prediktor is geen rekeninc;

~ehouden met de invloed van de kwantiseerder. Toevoeging

van de kwantisecrder zal de prediktiewerking in het algemeen

doe~verslechteren, omdat de signaaldistributie,naar aanleidi ng

wa_Jrvun de prediktor bepaald lvas. \vijziging ondergaat. Zolans

echter het aantal l(\yantiseringsnivos voldoende groot is,

zijn deze effelden te ver\.,raarlozen. (13)

Elvantisatie veroorza,J:t fouten, aangezien a:m een kontinuum

van sir;na;:lwELTden ei)fl aantal cliskrete \Ya,trden \vordt toegckend.

1)0 resul terende representatieve l·marden zijn clus benadcringen

VGn de oorspronkelijke signa~lwaurde. Deze fouten worden snRen

gevat onder de nanni k\'Jantiserin~sruis. IJehalve de lnv\lntiserin;..;;s

ruis in. zijm tota ,1 als sie;naalverstorend vermogen, is 001:

het karakter ervan en de dan.rui t voortkomende sl.lhjektieve

invloed van belang. Dit laatste zal later nog ann de orde kamen.

De kwantisatie ~al optima 1 zijn, wanpeer de lc\'l<1ntiseringsruis

minimanl is. Minimalisering van de ruis kan slechts plantsvinden

door een juiste,aah de statistiek van het te lC\V'antise.een si~na(,l

anngepi'.ste verdeling van de kwantiserinc;snivos. Cepalend

is dus het signaal dut uit de prediktor komt, het foutsignaal.

ji:xperimcntele onderzoekinr;en heblten aangetoond dat, voor het

meeste typische becldmnteri[F~l de lwnsverdelingsfunktie van

het foutsignaal te schrijven is als de tweezijdig exponenti~le,

Laplace funlet ie:

?(~)~~ ~(-~\el)
()~R ere

wa:·:rbij O"e de effektieve \vaarde van het foutsigna,"l is.

Ir: fic;uurtt> zijn llc door ("Neal [';cmcten kansverdelingsfunktics

l'leerge2;cven voor drie verschillende be"lden. De l'rediktie

1:ocf~i("icl!tcn vnn .10 ill flit gev"l t\<!eedc orele prediJdor,

lvqren perheell1 C;8optimaliseerd.



-36-

43-2 -, 0 , 2

AMPL.ITUDE IN STANDARD DEVIATIONS

-3
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fig. 10: kan,r:;verdelinc; van het foutsigna:.l1 voar

dric versehillendc heclden.

Bij <le mctin[';en am videofoonheelden, die Hnhi bi (15)

uitvoerde werd ean zelf~e resultant verkrcEcn.

Op grond vnll ~e 3cgeven amrlitudcverd~ling en de eigenschap en

van lie t oog, kun' en lve intuYtier reeds tot het inzicht k0[11en

dnt kwnntisatie met niet uniforme stapgrontte waarschijnlijk

de vo-rkeur vel'dient boven uniforme kwantisatie. Immel's,

c;rotcre amplitudes komen mindel' va k voar cn kunnen dus

volsta:111 met e(m minder namvkeurige benadering; en, zoals

bekend, kUll'len we voor gl'otel'e amplitudes in het foutsir;naal ,

dat w+l zeg~en abrupte held~rheidsveranderin3en,volstann

met er.n mindel' nauwkenrige weerg,lve, omdgt het oo~ in mindcre
~evocl;i

mate I 7 • g i.s voor de absl!>lutc grout Ce cryan.

In de literatuur zijn verschillendc pogingcn heschrevcn om,

nJt n,ls Lri tcriuu:e :mirnaliserinc; '.-.em het :\\\![mti.:3cringsruis

vermogen, te komen tot ccn optimnle kwantisecrder.

Panter en Di te (18) herekendcn de mi.ninal e k'li~mtiseringg.3rui::;

bij niet uniJ'orllle kLt'ntisatie, van ,e!.~r e(~n signa;il met een

eeJl sytili' l etrischc verdeling Pee) \\Tordt gekwantise{Td in N

nivos.

1~cn ovcreenl;:omstige afleiding is !(jo..tcr gegcven door Smith (19).
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Pei ::,;emiddoldc 1;1:'udra L van de ruis ,cr~\ ten 0cvolge van
, t· t· .. , t .e ... 1·:.1';111 .J sn ,1.0 vnn ~,pnnnl n~';en J.ll ,10, J l_na~rvfl 18:

R~

0"-6,1..:. ) (Q -~ ~) \. PLe ) ",e

Q~

\\'n rhi,j '_'j d0 ~'!8 -rdc is die 'vordt toegekcnd a 'n de ingangs

si[~naahl<_lardcll tus,;en de drempels C!j en Rj •

Stcl dat de Illivos zo dicht bij elJ\[\,'1' lig.:;cn clnt pee) over

llet intcgraticgebied konstant verondersteld mag worden cn

gelijk san p(egem), waarbij egem= (Qj+R j )/2.
Differentintie van de uitdrukLing v00ra-~"nunr e j levert,

nn :elj kstelling ann nul, de representatieve waarde e j
wa~rvoor de ruisbijdruge van het je interval minimunl is,

e;.. -_ Q~ ~ ~~
~.j = e 5 e -.

~

?·c t o.ndere wonrden, als \'Ie p(e) bin'en e('n kHantisering;sintervtl 1

konst~1'lt Lun 1en veromlerstellen, clan zal de J~m'mtiseringsruis

011nim81 zijn als de reprcsentatieve nivos midden tussen

<.1e beida :?;rensvu'rcleh van het ingangsspanninc;s interval, de

dre~pels, ~cpla'tst zijn. Dus:

Vaal' (10 :t:o:t:ailq: J1lininlule gemi<Uelde kwudratiscgc ruis voIgt

dan:

ne totnlc klcmtiserinc;sruis is G01ijk a n (Je sam over a1 eli e

inter~allen, dus:

vo

O"f'Jt/' ~ ~ o-~t ~ ~ ~ ?(~ci) C~~){
~ J

= *"~ (6~~1. CfL~~ )~o)~ J
:> z. (I' 2./

~ ii ~ (AI!)~ \>6. :. 0'<) \1-
'1

lUi.tste uitdrul;J ing is in overc >nstemmil1a met de

r (lc ruis lJij tmiformc k'Jantisatie ,000tJy~ = DJe'f/..2..
uii;drukl~in~

:-'.mi tll :~OC11t na i' {le '.omprQssiLnrakteristie~< IITa DUe(: tleze

ndnil'inle ruis iJij uniformc l~wrmtis:::ttie te renliseren '....as.

( Un-i forme ~~\'[al1tisatie VClt1 ecn se'omprimecrc1e versie van 'ct
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in::;:mgssi[;na II is natml1' lijL C'1uivalent met niet-nniforme

kwnntisntic.)

1,[n_nnecI' we (lcze 1,ol\lpres~:d.cld\r;ll,tcr·istiekvonrstell en (loor vee'

<1, 11 1, 1.\11'·on lve A... l:crv<lllr;en door (de/dv)~V, \"Lt.'lrhij 6v 1,onstnnt.

j.s. Dc tllltnilllnie l,:;:\vantiscrinr;sruis \"ordt dan:
v

~ := ~~: f (~v/~IZJ -to Pee J dq
o

lva rhij V het l':h"antiserinGsheraik voorstelt en N het n·mtal

klfnntiseringsnivos, zodat ~V==2V/N, en wa.'lTbij we verdeI' nog

verondeI'steld hebhen da~ Pee) een even funktie is.

De funktie v(e) kan ui t de ui tdrulddng voor de te mLnimalisercn I

ruis worden afgeleid en zal bIijken te zijn:

zodat

ltv ~V:"---"T~_
ct~ ~ f' ?(eJ V,. ().~

'l.0
voor (S' voIgt:

/1.].8 ' ....0 voor lle ampli tudcverdelinr; van het te h:wantiseron

signar11, in ons geva.l dus de output van de preL1iJ< tor ofteh'el

het foutsignanl, een dubheIzijdig exponentie:.'} verionp

mogen aannemen,dus:

dnn volC;t voor lle tornpressieknratcristiek v(e):

)

Di t is dus de kompres:3iekarakteristiek die, bij uniforme

L"" ....'.ntis[ltie vall he t inc;ane;ssir;na; ,1, Ieidt tot. minirna1e

I'H:.mtiscrin3srmis. T~C I 8i:,:nn 1 zal aan de ontvanGslcant

moet.en \'Jorden GedcLol11i,res::.-:eerd overeenl(Oll~stig de inverse van

deze l<"<Tnl<:tcrstick, daB:

\'fa rbi j v' de :;eb'Jantisec~rde "fa; l'de van v VOl1I'ste It.

~~on.ls ro (I;:; 1..:;eze~·~d vertegom....onr(list V het lu·nmtiseringshoroik,
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ell'S ooL de maxi;~l11n lidlr<le V:Hl l,et, vcrschilsignal. Donl' een

jlli.'3~(~ l(euz~! van deze r;roothe-i.'l zijn \ve in staat om eon

tOllpromis te l>erej}~cn tus en juiste Iveergave van fijnc details

e1" ~~orrck:te \·:e r~,;ave van :2:rote helderhcidsovergangen.

In fi(';lWI' 11 zijn vo T verschillende waarden van m de

l~ol:JfJressiekarakteristieken\veeret;::t;even. DuidelijI< is, dat bij

toenemende ill, dat \vil zegc;en vergrot~ng van he t k\Vuntiserings

bereill:., a;m de grotere signanlampli tudes stec-ds mindel'
.~

gClvicht \Yordt toegcl~end.

~Jrh
10"" l.--r .--~ /

/' / /'/ /
£ ./ /

I J
~ V

V /

J
/

/

"
I / "/

V """"I 1/ V ,,"
""

/ / w
q"-§:/

"" /

I
~o,.

~~,.

/ ~«,."
~ ,.

f/ /
o.J'.L--- -- -- ----

0,.

·lV,

I 1/ "
-.-e-----,.

~
""I'

~- ._-

"""
~.

,,"o
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

(e/v)

fig.11: kompressiekarakteristieken vonI' verschillende

waarden van m.

0.1

0.2

0.3

0.6

0.7

0.8

0.9

0.4

1.0

r~ax (20) leidde mee:r in het algemecn af, de voorlva.arden

\Va'ra,·q de N drempels x k en de representaticve nivos Yk
Illoesten voldoen om, bi j eeq bepaoD.lde ampli tudevcrde ling V:1[)

het ingangss:i.gnr~;,l,p(x), te koer:m tot e'.'n minimale

l~\v(U1tiseringsv~tvormin.Q.(f~g.1~)
Output 'I

Input Jt"N/2·1

YN~:~: -:····~:::~·······:~·:·:rl
, .

u- , .
~-_ .. _ ~.:.. _ ..

fir;. 12: Inmntiserifngskoralderistiek
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~'ij rkT:,tc OJ' (1[11., \:ml1CCr p(X) e 11 even fllnLtic is, ilnt 11nn

,1(' \1,;:mtiscrill:~:sl~'1.l''''1ktcristicL cvcne'ns sym'ctJ'isell om 0 znl

z'iJn.

'rij ~~teli!c de (10 r J,-\antisntic gClntroducc r<lc vervornlill~~: ~ n,
vonI' :tIs de veI'wL1c1!tinc;shlu II(l e van £(e), wa'rhij fee) een

Qf andere differentieerbare funl:etie van de kwantiseringsfout

e is.Dan is:

· ~\I(,,:=.1,'1.. •••.• 1.

YoodznLclijJ:e vo rwa 1'(10 Vaal' minil,jule vervorning n vinden

we door (lif fercn tiatie van n nu:\r :1c x.' s en lle v's C" r,e1 .Ii ' ,,'I

ar~;cIeiden ~';elij~, a n nul te stoJ 1,'H.

() P = <r (1<. ~- l.j \.--d 'C:' C'1(.t: J- ~ l"'k,> ~~) ? Lx,-' ) :. 0

O"k.~

- ~ ~\l~-~~j !fl"K )o\.1-t ~ 0

"I.< \" - \

I,. =

Cfwe 1:

f ( ~~- 'j '" - \) :: ~C"t.t ~ - ~ ~ )
"'10'1.",

~ ~'('K.~~i. ) fL"ltJ cA."\(.; 0
'l(.,~ - \

t. ~ \. 1 _'.. ~I'l. - \

1,'2. _"_ N/7.

,"'.unsetoond kan worden dut deze vonrwu rdcn niet aIleen

r~ond'7,nkclij\ mnur ooL voldoendc zij:n.

','anne:r \'>'0 hct zoccnaamde m.s.e. kriterium, de minirr,aIiscrinLj

van de ~~;cnicl:lclc1c l~~";ldratische fout, h;nter:"l~ :'ls mnat voor

de vcrv01:'Plln::;, c1flt \lIi1 ze[';;',en, ~.'mwe'l·E'[(c ~tF}~l., l~rij[';en
I'e ~dcruit:

')(. ~ '" ~ (~\. ~ '-:) ..."'t \ j
"K ~

J (1e,.. ~~} ~ t"f\ \ Clt'\(.. ;: 0

....(...1

O~W~\." ~~=.21C-~-~-:'''\\
"""-~ -

o~w ~\., ~\..:' 'l&.-L 'k.-- p(-k} et"K

S'k.~ ? ("k.) ~I}.(...

'lC..:-\

1)"1' ",,'L 1 "c-'- ("1 r1,' {lr"l'll'el'"' xl]' "''''C'l I'Jl' (d'~("l tus··C'.··.1 (l.e
IL', d." L> u,"" .c_ -, "''' -' ':>'j '''0.', J ., -,

"b"j'C1J'-"'1'1(le 1~('r)1"'''''''1''1;l'j'l'e\'I'll'L'VO~ v ('l~ y "le, rnIL)rc'<:;,.~CJ)-',' . ;,." "', ~ " ~ ,: '. ~ - I ' ,. v ~.,,' ,. , 01 j .~, 'j +l' U ,-, - ..

tCltievc nivos Y'j zijn r1c cr'ntl'Oldc van 1;c1, [';~bie'J VDn V(x)

t US'"cn de drcr,')c] s X. Cll :x '. '1. L:e1,:] 1ve in Ill' I f?.,'cval van
, 1. J,- -

C ;1 nnj for", verde l(lC n~riaheIe, z:' 1 de r('sul tcrende

ortLvtle k,v'.1ntiscl'in:,;:::,Lal'~.lkteristicl\.een niet uniform ve~loop

lleb' en.
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:\l~ \'/t: N1fR ''IccI' n lHWl;IPll dnt!, (le VCl'tlcli.nr.;srllnl"t.ie van het

tc Llv:lnUf';CI'en H i:jnnnl cen J,(lpJ ace-vor-mig; vcr loop heeft

ell (lnl de v:TiiUltic CrVH11 l~clijl; i~.; n n 1, dan ktBlllcn we ui.t

de hO'.'(,ll~~tannllc vcrt~clji]dngeH de optimalc kh'nntiscrings-

1 m';ll\:t-cl'istiek nfl ci(lcn. Dan c;cldt namelijk:

','GJl eCl' ili t word: ingevm.ld in de uitdrulddng die de represen

tntmeve nivos Yj z,l1 1110eten oi·leveren, l<:rijgcn 14e:
-Vi'f\,oo,.\.. -\fi' 'M.,..':'-\

~.:. :. ,,~~ ~ - "'2A.\..-\ ~ ~ ~
_ -Vi' -a-L':' - £ 1.(...\.-\ Vi:'
.... - e

':~en manier am tot een oplossins hiervonr te komen is a~'nge~even

(1001' Facz en Glisson (21).

Stel X.=X. 1+s. ann voIgt:
1 1- 1

Dc cen 'raylorrcc1,s:
Vi ~ ~..: 1

""" 4, _

s-

2".1s aJ 1cell de bovenstamdc Nit:YK termen van de l'ecksontwi~;',cling

in ,1e hcrekcning \I!orden me 'c;enOIl1Cll, dan voIgt:

.J.- \
~ -:. - ')(. \. - \ - \Fi: lie - -,---t='-~\7'i''''z.''C"''r"'t~II.-.--,-=-I"'\:::-~-

.,2 ~ ~'" va: ~,to-y-·s "-
wn rui. t si berekend ;.al1 wor(~en als fl1nktie van Xi _

1
en Yi.

JJc oplos·-dnc; verloopt nu 'lcreler als voIgt:

ncem ecn '.'iLl ';-,Jc vO,'Y' y 1; bereken da rui t achtcrccnvol:~;ens

s l' x 1 en Y':' C1' :,:6 verdeI' tot de !'li.1xii'Hlle \~a rden Y"U'J C11

xI'V:~_l herci!d, zijl1; L.ontrole T eLm of a p het vCl'band

tu::; 'en I}cze h,'e nivo:, is 'loldanl1; als clit niet het c;eval is

Pacz Cil 0Iis;:-:on herel~enc1cn 01/ bovensta'1.nde Hijze, VOT ver,'::-~ch:Ulcnue

,1<Ut LuI: I':U kthHl t i scrillgsnivos, Ie ol,timale }-:h'nntiserinr:;s-

!,;u'i.1 1- terL3tict vour Lnl,lEtce-verdeelde sir;nalen en tevens de
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OI''l'IMIJM QI'.INTIZI·;Iti"' FOIt io:WNALi"' \VITII L\I'I,\n: Ih;Si"'ITY (I' = 0, u' I)
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fig.13: optimale kwantiseerdel's vool' signalen met

een LapIElce-verdcling.

bijbehorende theoretische ccmiddelde kwndratische fout

ell de rC3ultcl'cnde si3naal-kwuntis~l'ingsl'uisverhuodin~

In. fi[';H';l' 1/: zijn tel' vel'Geli,p:ing opr;enom(~n de

I:Onll'res::del;:araktcristiel (, VEW Smith en die hrell!~e ui t de

o~,~ tip!, 1e In'1l1ntiseri n[';,ss trategie van r·;ax af te leidcn is, (10nr

de c;cnornalise,:·rtlc rcpresentatieve waardcn y. /)r~,/<) ui t
1 .< ~

Lo zcttcn tec;c~r'l ~:/2 OJ) ~~;eljike afstanden 1ig:.';ende punten.

optimale
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/
/

/
/

/
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/

/
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/
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/ '-
/rz,""

/ -T

/ ./-<1
/-/.,o

/
/-r

;' (p~

/~
/

/
/

/
/'

'1J"/~t,J,
l;:o;npres :~ie}~arukterist ielccn

o

fiC.lel:
I i:ax I en I Srdth I b·luntiseerders.
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VCt·~';clij1:Jim:.-;cn tUSSCD de h:wantiseringsstratcc;ic van Smith

C 1 (lie 'Jan ~·inx zijn tot op hcdcn aIleen in de Iitcratunr

Vr'!'scllcr.Jen voorzovcl' ze hetre1\.' in:-; hnlhicn OJl gcluids-PPC-:

s~·~)tellL'n(~l,:~~). tinngezien llC.'t r;eluidssir;na 1 1,wat hetrcft

'l J'nr '111i ek, 'idle e 1Ian",el noisc' (=:achtergrongruls gedurende

pauzcs in de spradd en de subjoktieve hinder '-Jelke

oIHlcrvont1,m h'or(lt ton gevoJ Ce van (lc J(wantj scringsvcrvorrnmn;::;

nne; .....,J ,corsellil t V,l11 lwt tv :s:g signa;ll, en de ver/3;elijking;

zic]) ~nist or deze puntcn toespi tste, is hot ,.reinig zinvol

0C') (li t r1ateiaJ\l IdeI' op te neI'101'. r:e:· enige resultaat wat

in vcrhm1d met tv sic~nalen eventl1c r 'l vermeldeswa:ird is,

is de -iets grotere si ",,;nai.ll-rui sverhonElin[';, die met de

opth1nlc '~1ax' kwantise'Tder to bereiken was.

~fcezicn van de theoretische vcrschillen welke herekend

z0uden kunnen worden tussen beide kwantiseringsmethoden,

wan~e~r het gaat om het kwantiseren van tv signalen zal

nntu1lrlijk de subjeJdieve test uiteindelijk de doorslag

mooten geven. Dat juist de kaantisering eon zeiT helane;rijl-;:e

1'01 speelt hij datc;enc Hat we de heeldIcwaliteit noemen

ZOH er dan ook \'leI et'ns de o:'rzn;']( van kun en zijn dat

C;c n statistische rnn,tstaf voor otJtimale klVantisntie

[11lc;clecr1 l'wrdt, 11(1,11' en snhjel;:ticYc. neL krttcrium voor

oi.~t.inaliserinr.:: ho' ft imers slechts e':~n beperJ;te bruikba Thcid

zolan3 niet vaststaat welke van de door kwantisatie

vcroorzaaLte beoldfoutcn, subjeh.ticf hibderlijker zijn.

Fouten, 7.oals drvr in ·het geval van DPC~·: zij n, nchtergron 1lruis,

niet. L-T 'ekte weerc;ave vnn heldcrheidsovergangen, het

optrcdC'lJ van l;:ontour'-'H, zul1..el1 m1s;'cljie11 stul; Yoor stuk

een h0pcrkte invloctl hebbon op de :;emid'elde sicnn-:11-ruis

vcrhoullinr;, rna,;r zul' en ecl'l Grote subjektieve hinder kunnen

vC.i'oorzaJ;en.

8e') tWCf,rle 'derrnec ~3c.'.I,!e')I'an~endc reden die de si~n<:Fl-ruis

vcrbondine; [lIs Lri tOr-iUlU mindel' geschikt doet zi jn, is he t.

rei t tbt lticrin niot verJiskontc;~rd is de frekh'cntie-

Fiero, ~'!Or(lt later, bij de bcspreLinc; vrm ole diver~5e beeldfouten

nog in~e~a- n.
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TJ .~.3. Dc ~~i[';lwi.:l-ruisverhoudin1?;.

ri (:0<:1: nr.1e van de vC'ronc1erstell in[; do.t, hij digi tale si2:naal

trnns~lissie, de kans op een fout in de transmissie willekeurig

klein c;emaakt I;:an worden, heeft 0 'i\leal( 13) een benadering

gcYonden voor de winst, in termen van signaal-ruisverhouding,

<1i0 ,ran ~)j'C~~ ver\"acht 1mn ,,,orden.

~,s de input van de kwantisecrder Co is, dan is zijn output

c + q , wnnrbij q de kwnntiseringsfout is. In de ontvanger
000

wordt, indien ge~n ruis wordt toegevoegd tijdens trunsmisJic,

llc 7(' 1f(le fout q aungctroffen. '}il1en we dus de k\vantiserings-
o

ruis a~n de uitgang van het systeem minima 1 maken, dan zullen

lJC er vorlI' rlocten zor~en dnt de ruis afkomstic; van de l;yunti

scc'rd.T In.i.nima 1 is.

'Tunncel' we in d8 ui tdru',~dnc: vo,;r Ilet minimale l,-\\T[mtiserinGs

ruisv~rDogen volgcns Panter en Dite:
V ~

~ l..:~ r $ -o'h(c} c(.~ J
~l"t~ l Q '

voni' ~,(e) (Ie amplitudevcrdclinc; Vi:El het prc(lilctiefouten signanl

substi tueren, dus de dub1)elzijdi:ic Laplacefunktie, vinden we:

00 t. =~ O"?! 't.
" 2~1.

l'i0rbij DS veronJersteld dat het ingangssic;na-l ~root is

ten opzichte van 0"4!. VerdeI' is cr van ui tgega·n oat de

Hi tdn(L'ing voni' pC c), die hepH' ld is zonder Jo·mntiseerder

in l\et systecm, ~:;c(n noemenSW<l rcUc;e wijziging onderga:'t

(lo'r lL: tocvocgin;s v;;n de l:wantise rc1e:r. Hit Oll(lerzoekineen

is 2:cblcJ~en dnt , zalang het aantal kHantisel'iYl~snivos gront

t;enocs is (8 of !'le."'r), bovensta·'nlh.:~ uitdrul.' Lng e"'11 korrekte

vOcTstcl 1 in:·; is "reI) 110 Lwnntiseringsfout.

'c'nn:·e:\c cr rlc c£f(_~l·:ticve wtfiJrc1e is van het video inc;ang~)si:';n:1 ''1,

dn.n "0 1 ~~t Li.crui l \"0 '1' fIe :::ignaal-ruisverhotluinc;:
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Voor )'Cf·~ 111et uniforFle kwantisatie is op analoc;e wijze een

ni tdrnh:\iug af te leiden vonI' de signaicl-ruisverhuodiur;.

WllnmC(~r ,':e mogen aanncmen dat de aFlpli tudes van het ihl:~angs

si2:lw.n1 uniforl1l verder~ld zijn binnen het berei1\. -V/2 tot

+V/~, linn is de minimale kwantiseringsruis als funktie van

het aontal kwantiseringsnivos:
\if,

( 'l.\ ~{~ ')'l~ "!.
\.0-o. ~c.~ ::.~ '~'i 0'- 'k-') :.

-r'-'-' ~","L l. 0,-

zodnt we voar de sicnn:l-ruisverhoudinc; bij PCN vindcn:

\'fa- rbij n het nuntal bits per tVO'Tel is.

Dc winst, in termen van siGnanl-ruisverhoudin~van ~PC}l ten

01'zj c;'te van Fer; is dus het vcrschil tussen de heide SiN

vcl'1wudingen:

Dit c;ctal is G,5 d~: 1~lciner

rij dru!de de winst slechts

net verschil EOIl1t voort ui t

dan dflt gevondell door O'N'eal.

uit in de lIfaktor ~Olog cr •
o-~

Gc definitie van de signa~l-

l'uisverhoudiuG en het al of niet in rel~eninG hrengen van

de syne!lronisaticpulscl1 da:irbij. Toen hij er eenl1la 1 in

gesla\'~d hTUS om de boitle ui tdrul;:' ingen,or de fuletor ~ na,

nun el~::an.r gelij!: tel:rijgen verl~la rde O'~Jeal de \verkinz

van D:'C~: dO'r te zcc:~en flat wan, e::{' Geen prediktie gema l:t

zou zijn, ~ gelij~~ is ai'l) 0", "'anrrlonr het DPC}: systc('nl

cerec111CetT(l is tot e '1 l'CN systeem. Hij ~aat dun voorbij

a'n he; rei t dat hot overblijvem1e rC~l systC"C'1 dan een

I,,·[untiseringskarnkteristiek her:ft wet een hereik van -V tot

+V (dus twve mU;11 de topwad.rde val, het inc;anr;ssicnaa1),

hetgc:)n rUl;T\veg, afgczien van het niet unifotme karakter van

de L:1rnkteristiel" hetekent flat de l\:\vantiserin[';sruis me.t
')

een faletoi' 2 .... ~ GdD toeneemt.
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C : ~o ~ V b~ -It !.~"",. '(>"'\.~~""

e.f~. v \ c.I?O ).,~""r;..a.\.

~ too~ \.4~~p V :. \~.O* ~~

V\i"

~ \~I 0> ~ 6 "'"( S/~o.J ~c tJI

(S{ 'tiGJ) 0 pc. '"" :: \~. ~ - 6)s -t 6""" .It

"Wl'W T h'e hie1' ovcrg[l n op (le me r gebruil~e1ijl~e ui tdrul,' ing

vonr de sic.;ha-'l-ruisvcr!loudin.::;, wn;lrbij de verhouding tussen

top tot top vidcosi~nfll, Vtt, V1us de sync pulsen, en de

effehticve wa~rde van de kwantiseringsruis wordt gehahtecrd,

moeten ''!o een konstante toevoe~en a-'n <le gevonden uitdruk'~inc;:

( :21)

Dui lclijL is in iecIer beval dat de ,·dnst die met behulp, van

nrc;' t.e heha1en is afhangt vnn de faktor ~ .~Toe kleiner

de vflrinntie Vtl'; het foutensigna,l is, des to [iroter zal

de verhcterinc in si~lln~l-ruisverhoudingzijn. Met andere

wO()f'dcn, hoe nauwl~euric;er de prediktor werkt, dC's te

botcj' ;;>:a1 (~e \,.rerldng v[!:) het systec,"l zijn.

Gmdn. t be t verhand tus en cr- enere ui t de theorie bekend is,

napec1.ij:::

kUlltl f')l1 we de signtv]-ruisverhoutling ook schrijven als voIGt:

~:anne p he~: in~;a:3ssi[;nal e"l1 exponentiele autol:orrelatie

f'JnLtie heeft znl, zouls heJcend, de optimale prc:1iktor een

ee:rste orde prediktor zijn. In dnt geval geldt:

v..z, ~ - ..• : ()

U<J rhij y, de 3enOrF!e~rde korr'elatie tus 'en t"JCi) ove '~nvoli~;cndr)

he~ldpunten vonrstclt. Zodat:

'}.'.111 C r UllS (L: Lorr'clntic tus"en opeenvolc;cndc hor'ldpunten

Wl r :::;root gcnoeg is zullen He in sta't zijn om !'let JPCf·j

lvinst in sic;naal-rui:sverhoudinc; tc belwlen.
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, ' 1 "f .. " t D":(,!I!f.'l1 NO vo"r 11C Ll..'flO!'IIIOl'!'CC Lor ·01;1I;l.0 ..•00 . Il.C:U'l\ "II, t1c

NHI'(:e zonl:.; tli(', ondor andero, dl)o1' 0 '~;cal zijn hcrt~Len(l

vo'·r :~\/i'l't-\Vit tv hc(:ldon overecnrnornsti~ de ":mcrH:.annso

11 ()!'l iH)n , tlnn vjndcn hie:
\<::"f ... \0Q.0l\-~-

..-,~ '; -.. .~ ( )1I' ,- o.OS"1

:~i \"erso expcrincnten zijn c;eda 1fl om de ,va rOc van de faLtor

~Olor; ~ te achterh.':l.len a ',n (Ie hnnd vann Lonollutersinmlaties

V[~Jl ~'\I·<.:~' systcmcn.(o.a. O'j'~enl,Cohen(24)). Gil deze

expcl'iJllenten bleck dat, in geval voor prcflihtie he t voorgRGllde

element op dezelfde lijn Nord ~cbruikt, deze faLtor

O!1:.;oveo1' 15dD was. ','anne01' het nabnrige element in de

vo!r~[H:mde 1j:in Hcrd gebruiJ-;:t verkreeg C' r:eal een klcinere

wa'lrdc hiervonr, Cohen eon groterc \Va~'.rde. net verschil

tus cn beido is to vcrklaron uit het heeldmateria,l dat

::;clJ!'uD~t "IeI'd. De Hinst is natlnrlijk in stcrk(' mate afhanhel:i.jl(

V['JI de grontte van de Lorrelatie in horizamtnle on vertikale

richttnc;.

n(.:' ,~in,c:; t is llc~;[,-lve in sisnanlruisv'erhoucUnG on1. nit to druk'en

j'1 U n Lillle'1 j)it.s die nndic; Zij~l vOIr dezelfcle si,-\;na~' 1-

rui sn:n'lIoulU n~=. lIT ·cr:.~ pit de for~1Ple hiervoor ~)lijkt dut

pCI' t,; t ;;dndel', e(~n vcrf31ochtcrinc; van de si:~;na'l-l'uisver

hou(liil~~ o:"tre dt vru' Gd;J. Y;et ccvonden eetal van 1GdG is ,

wanneer we rekening houden met de faktor -6,5 dB in de
uitdrukking voor de signaal-ruisverhouding, dus equivalent
met een vermindering van het aantal uit te zenden bits per

sample van 11 2.
"'°-l-'d . (.,~) 1 "t 1 4 1 1 d'lt·.].l"l 01'1 ....j 10-::;.,. vo:,r {c mO .. DC voo1'.\.:omen( C pre 1.C 01'-

;;onf-i.2.;i1l'ntic, cIe il.f.ciJ.le in.tec;rator, e'n me<.r fnndarnentele

!1PI,ol'C'111' '1,,;,<,1,']' -i '-':(' V~"1 r1 ,... :-1/1'; v"rl10l'dl' nr' [l "no'e· ~"I-',rCJl (f·j rr.1 Jr"').,'" .~ ... ~·0--···u"'·_· .1.. •• ~ - '. Lv ... U "c".··LJ',-)'-' •• ··-U

J1' ·lcze ~~onf; :..:urnti'~ is de voor.spellin~ van het 1;;omendo

:C~~'ll~)le He: So eCPvolHii:..; de :.:;crQ~-onstrueorde versio van

1:c! vo r;':[F'JH.le s '-iPip Ie.
-",1.-1 0 '1 ;10 vol ~'''11l1'' :.:;clji.klled.en:,_)\~.. ~1 .. ~ • ·"0 ," A '- "

lto,= S"o- So o~~~L~ So= So-ec::.

~ ::~ q,(e~ -) ;; s. ~ e". (t',,)

q"o -= eo - q;(E::o. )

o-ov~;, C~o-q,,(llo)J z.~ a/" ~ qJ<:.o)'t - 'L.~oOv('eo)
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,\1:; de v'2rdclin~ vn:': (1e tCf'l11cn e ~:e'.en;; .,-,... , k,:.nen vc o-q,.'

ui tdruJ:'.en in <7el. :

unarbi. j -'-/GC~) de-:/:' VC'rIIOUt~j;\:; vO'Tstelt, h~1'orciHl bij

de boJ::1ntisel'in~;r:3:,tn'<.11=terii.~tieLq(e) Oi' het teb..rrmtiseren

sie;na 1 e.

O""c: z: C>0- {o ) ~ ~ Cs 0 -{So \ ~ ,\~,y~.

:: 2 { Q. CXr Ro \ J ~ 0-Ov?.. -T 2. ( Po \ - ? 00 J

1'1:,';'; _."
'·v " 0

vla:t iii.

n~m voIGt dus:

2 c;e'cr ::
'l...

\- c.. (~)

7Lierin i -0.,-, ,.;f.l, .. --
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1':' «'·(.,,"1 \"l" "f'>'
< r ., _, . I C.

J'\I'i;; (I: (l"<'J'p n',(!i';i.t.i;;c \rijzc ,ll,~; bj,j nC'er: v ,)l;;PI1 nit:

Vn l' li0t verseI'Ll :i n ;~/"" vCi'lloudJ,\, \'.i.;,llell lie (lq::.~ de

si~~n,'l l-ruis verlwtcrings fDLtor:

r:i ta<lor:i. ::;'::1', t elm! verdeI' met 1;0 t l)(.~rekcncn ven de, vall 1e

k:.r:,ntis(~l'inE,sk,:'.ral,:tcristic':afIln.nJ>.) i ij!;:e gD(y:thcmd nun.
Pij ~JCrel.::ent cIa rtoe e"n optinnJe I m:i nimum ruis I

b':(intisc~)rder e11 r1e da,"lTbi j behorende G(N). D(~ n1anier

h',Hlrop (1e OIJtimnle knral=teristicl: tot stand mOl:1t is sterk

veriVnnt li:et de stratec;iq dme Hax(20) k008 om tot. zijn

optinw,le kwantise::rdel' te 1\.omon, en 7.al nie t verdeI' besproken

l"orflen.

r:cn ide over de nunerieke w1'lTde van de c;r00thcid G(X)

ver}:rijc:;en l,~e o'\I~ h'<.m,c·_~r in de relatie voor minimale

b!,:q~tieeringsrui;,; Vi:.l:1 Pe.nte.J' en Dite een uubhelzijdic;

cX]Joncnti,ele ver!~elin:.; worll1, in.::;evnlc1. De llij optil1lttlc

I~uantis".tic r'~:::qdtcren(1e rui S Hordt dan, zoal;:; bckcnd:

':nne 1,('t i' f,,'L,l L.:~lnti~~el:·i1)G,:;n:1vos voldoenl1e GY'w·t is

zal GC:) veel ~~lc.i !I':,' zijn dnn 1, zodLlt de sl:-;na!;l-ruis

vcrbeteringsfa1:toI' ;,~ap Horden c;eschrevcn als:

Dat ~dl zCG.en" I1El.t \"~m e l' de ',0' ,'eLxtie tl1s.-;cn orc(nv()l~;c'l'Je

1)',: '1,t1i,ny.1·':~:-1 ~~;otei:" .i :,:: 'iLl" 1/2 , I)r>c:u een grotcrl~ 'J/r; verho!.1din[;

\ r,','11,]'.:'t.I,'.',1.· t,' \T,,',.'), ".1.(_" r'n""'1,(,·""",,1-c· ""'"'el.. '-.1l 'lJ'1.'{ .'p!'... . l _ . ~ . ...:t '.J II .... '-' ! \.1. '-' '.~ I ',. ;...• , v,. , f '_ _ _, ... ..... U .. t L
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Dr·(~;:. 0it zal aIleen het

de rcdcnerin:::; zul aIle ll. :::;cldi:::; zion t.P ln'C 0 1' r.(1\T "I
'" {."_,,.~ I -' ',r,.' .. J

e;evnl ;.djn Han '8 r de berdclinc; vnn hot foutsi::;n,Y'1 van

Imncrs dan zal de optimnlc I'C)': L:\l~.mtise:,Tder idcntiek zijn

a' 'I' de opti:'J.'11e r~~~::::~: ~~1'JQntise 1',101". :)it is bij voorbc"'lel 1;0 t

gcv;,.'.J "inn ,eT het t::i~;n0 1 een Gam; ische vcr(1~21in6 he,:£t;

hct foutsic;nn 1 z;d dan cvene011S GWJs.::'isch vcraceld zijn. (::?oS)

Vok VO'T spra,'J~siGnalcn e;a;~ t di t op. De verde1int; ervan is

zOHcI voor als na prediIctie min of "ICCI' Laplncevormig.

!·jne!)onnld (27) leant or hasis van tlcze verdmdcrstelling tot

dezclfde ui tt2rnk~.ine; vo\'r de sienn l-ruie verL'eterint;sfo.ttor.

!Toe\ve! hct tv si:~nn'1 nict xt:i:x strikt Gau;"isch, maT i.n

icde!' :;ev;-'1.1 o,·k niet, zoal:3 stcccls bij vo,rca nae bereken:LnGcn

a;.'Dscnomen is, striLt uniforl'! verde'.ld is, za1 cr~n zekere

mnte V~J.n :sel!~i0hci.d voor bovcnsta'mde rcdenerinc;, o()k voor

tv Si:";lEl1en, O~)Dn. '!l.

"'orens t'l:HHle retlencr5nc is ui t, 1',e brei(1cn tmt 11'.:t g8vRl VRn

O ·t··,l·', l'" .,8 or'e ].,l·llCP.'l'.l."'''" ")r""']""/']'C (r';'" 1(";.l _ \I ~" 'l:. _ u - 1 '.·a ...hv ,' •. .LoL). ~,I)

t---...,.-- - - - - ---illQ
So

"fig.1G: DPC~' "'~'J:, n .... orde pl'Gdiktor.

Ov":: eo ... ~C ~cJ
A

e" :. So ·So
"" A"k. o :. S.O 1- ~(~o.l
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,1.' fout in de prerUktie e hTordt:o
,..,.. "'"

eo:::. So-~ ~~ S..:... '\" ~ o..~ ~,~
~;, ~;\-v

Als we weer Mogen veronderstellen dat de korrelatie tuss9n de

kwantiserincsfout samples onderling, en de torrclatie tus~en

In'mntiseringsfout en siGna lsnmples verl·Iaarlor~sha.~r klein

is, voIgt vo'r de vnriantie van het fontsiznnul:

oe1. a E(~o~J 11" E ((.~o- z..~~~~)~) ~ c. (~o~·) ~~ a.

(ctev~] '" ... ·"E\.q,\.~);~·~; Er'V~]

Cptir:mlisering in de zin van het minima·.l maken vail de

vUl'iantie V<l hat fm.:tsJr;na I lean weer \vorden bereikt door

dif"ercntiatie vanO"~.a. t na;~Li.' ,1e lu"et1iktiekoefricicnte~1 a.,
1

en fle af~elciden gelij\ tc stellen C·.Jln O. ') ..T C l~rijgcn dan

8('1\ vcrzn.fUcling van lineai1'e verr;clijkinc;en waarui t de
··fn .. " t ]' 1 '1';:013 .J.J.Clcn en OI12;c .0Sl- LHUlcn Norucn;

f' 2 (\~~;J C\ \ ~ a. 'a. f \ -\ - -- ~ ..~ I'A ? M. - \

.,r 'I ~ C4. \ p, ~ (\ -\ cr;-~) a. \"" _" t GA;.""" PI\A - l.
\

liU rbij P~ de ccnormc rde ko; '~'elatic vourstel t tU5:3en

bccldlYDten op cen sanplenfst<::nd i.

'Ht zijn dezelfde ver::,;olij'inc;en die rCi;ds hij (~e afleiding

van (1e optil!DIe protUl;.:tor vo·;rkhT.::lF1en, met ui tzondering van

de ~'ocfricicnj~en op de 11Oofdc1in[;ona,d. De minirnum variantie

van he:: foutsi::.;ncL 1 is 0) overe'c'u!':omstige wijze te

berekenen, en wordt in c1it .::.;eval:

'OO>t>t :-.. \ ~1.
" \-~c;. .. (f~ 1\4 0"'- J

1)ez(; U.l. tilll·ll~.' in~~ ;::;D t, ,mne r oen ""1'8 to ordte preaiktor

,,",orell: ~ehruil;:t., \va .rbij
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:in:

02.. .vnor ;l:rot~~ \·:n 'rdeYl•. , van 11et Lot.; ~ rt - cle Sl"'1"'.., 1_ .... '-'" ~l. G .H." -

verbeteringsfnktor kan worden ~cschreven als:

\

Dit is dezclfdc uiLkuk1 ing als die l1eH::e reeds cerder,

avera ~~omsti~ de aflciding vun O'Neal gcvondc~ is.

Ver'cclijking van de optimale sic;nn 'l-:ruisverbcteringsfalctor

en de faletor die gevond0n is VO'T de !wnfiguratie met oem

'ideule integrator' prediktor toont aan dat optimalisering

inderdaad tot iets bctere rcsultaten zal leideni wanrbij

of)l·:: noe; vermeId client te \iforden dat WUJ11JC'·r de c;enorme ['de

l;:ori.'elatie tus;:~e>1 opeenvol~cnde becldpunlItcn 1:1einer is

dan (), 5 , var1 het niet optimale systeem zelfa een versleclrterinr;

in sic;na ~l-ruis verholu.:1ing te verl'it.1chten is.

~)e \'crhctcrj n:::; in '~/!\ vcrhondiuc; :;5.j ccljl;blijvcnde hi tr[ltc,

or'.-o'el de :~1Ocelijj:e l'e('ul~tme in hi tr'n.te bij [;clijlchlijvende

s/r·~ VCI"'1 1oudiJ1C; kun 'e;,1 'H~ interpt6tercn alf3 te zi jn ontsta.::n

(l()~'r verlVijdcring yap reJundantie nit hct siGna.;'.l. Dairdoor

is ~flnanlruimte vrijgekomen, zodat we eventue 1 tot

nnul~et1riger kwqntisatie, dus afnamc van de lovnntiserincsruis

l~un en kocmn. Dc r(.'i.1undantie echter vormt con zcLere mate

V£1l1 bescherndnc; tesen de in hot tru.nsmissiekana;il optredende

ruis.Cmdat nu donr de prediktie re;lUl1dantie verwijderd is

uj t he t siena,l, zal ru:i s in hot tr::msmissieli]e~1.iurn een

(';rotcrc invJoe<1 hcb'en, hot si.::;na 1 zal dus ernstiger

:um.:::;ct~1.st '·Jorden. ','c' \lln"1C;1 dit a15 valet vcrdnidelijken.(13)

')0 ,,;onder zet he (, vid.c·o sil~nnal ,,;;::-:: effel.tieve wadrde C-

on in een 81:n8. 1 j;lCt cfrel~ticve H,Ulrde lrc • :)0 ontvanger

doet ~i.0t omceke~_:rd en vcrh.ooc;t hot nivo van hot sic;naal

aat iJl .. eu' out ,,::101'0,:1 mot (:J" • ,rat echtel' evenecns ,en met

dezclfde fa!~tor a-/Ue verhoogd \'lordt, is het nivo van de ruls

die het si:na'l 0PGednln he rt in het transuis~iemediwn.



-53-

Stel namelij]( dnt dc ruis veroorza,.kt door eell bitfout in

e',' , C"l'stc orc1'::' ~~rc(1i~~tic systeel'l gclijL is Gem x.
~)ez foat do rlo n pt de ontvullgcr en treeclt, doordat de werLing

vni1 de Vc"'~~P:tor nu ooL verstoord ',-Jordt, 01' aIle volgende s,;ml'les
'1

op, e· l "leI f:1Ct c::n groott.e achtcre nvolgens van: x,a1x,a1....x •••
De ruiscncr0 ie in i:et gedekode:.~rdc sibna:'l ""orat dam:

':nn:o l' \VC hierin substi tuereh:

vinde'~ "Ie vo,r de ru:i t5 in het gerclconstruec~rdc ui t;;anzssiC;I1D. ·1
'1

di,c wordt veroorzGkt door een ruiscnergic x~ in het trans-

mi S ',', i cmo 'Jin,m:

Ne t nIH.'!~:rc l'loorden, tCGcnover de ldnst die 'vO bcha,'l.lden

door afname VGn de l.;\"r,mtiseriI1.CSruis met de faLtor 10log 0'"2..~}

sta t de 'vergroting van de invloed die transmis.'ieruis op

het siz:;nanl he :ft, met dezelfde ~n1ctor.

Dit. betekent nict do. t T}FCr: r;ecn woms t zou kun en opleveren,

wmlt de beperkendc ornstandigheid bij digit ale systemen is in

1 c': nl:::;eme:'fl de ktV'<E·tiscrin~~sruis en niet de trnnsmissieruis,

die ze':1' klein fjCr!e, Lt l:ttn t/or:len. De werking V,t'l, het

syste'~r:: Hardt dUB hepa~J .. d doq... lIc relatieve be1<Ll8;rijkheid van

~~h'[tlltjsc'rincs- en trrmsrlissieruis.
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11.2.1. T:>Tpische sic.;naalanntastinGen bij DPeN.

Bchnlvc e'n zuiver mnthematische faktor als lle1 s-ignni\l-ruis

verllouc1in~skritcrium, zijn er ook snbjektievc fal:toren die

mede hcpnlcn hoe een systecm ui.teL~Hlelijk vo 1<100 t. DPC!'1

he' rt, cvenals rc;,~, sig;na:l1a 'ntastinc;en tot gevolg die weI

der;clijI,; de syste~~mwerldng he1nvloeden, ZOEHlc'I' det eli t nu

in terPlcn vnn si3naal-ruisverhoudin~ui t te druld;en is.

Pc n,z<"l dan ook mogelij\ zijn dat, ormvt1le van deze

snlijettievc fal,:toren, nict de opt 1.n181e, oJ) s tatistiel( cn

si2;nanl-ruisverhoudiri:: [:;ebnse,rJe, llrediktor en 1:\V'antiseerder

\;ol'flc: :.;cbruikt, nunl' e;D ge\>,'ijzi3l1e oV waarnemincr, van

be\,,' ~ tUOO tcn c;ebnseTtle vers:i.e.

liat he t reft de vC'l'vornri.ng in he t ill de ont van~~er g;erekonstrtlccrde

ui tGnq:~ssir;na I, kunnen we in hoafza;:;k onderseheid rnaken

tus·;cp vervo!'minr; donI' l.;:\vo.ntisering en samp1infj, en vcrvorminr;

verf)or:.>;a;',kt do.)r transmissiefoyten.

:,'ontcn inherent H;\n l\:wantiserins zullen zich op verschillenr1c

manicren manifestcren.

hanspzien het verschilsi3nal dat uit de preJiktor komt

wordt ovgedelld over epn eindie aantal representatieve nivas

zullen er verscllilwu eden zijn die, zelfs met de gro('ste

LK~,ntiscrin::;sslap nie' lJcnadcrd kunnen \\"o1'(len. Voor de

we'r:':;Qve or'van ze1' cn dus 'b....e:' of meer sarnpleperioden nodi;;

zijn. >'01. syste'F! Hardt d;-n oversturd. llan·',c;·r dit het gev-al

is spreken we van 'siF slope-overload', aan~czien de overstu

ring zicll Oil de hollins van de heldcrheic1sovcrgnng zal

manil'cstercn. Dezc soort van vcrvarming he· ft nls e.ffekt

<lilt de r!luximale horizontalc resmlutie v::m he!, hechl

verninder[l lij;,:t to zijn, otHdat lle stij[jtijd van z\tmrt-wi t

O V"r""';')1'1""CI1 toe, ("I"!l() , '''ll ,j S (fi r.' 1-,")·"-0-.... '0· ... L)'-'" - -~_ ........ ""-,,e

~~ij L:Jn uitcra I'd 1';or'dc:\ vormindeI'r) door de ~rootstc klnmti-

Do'r c~e disLretc rnanicr Wet rOt; nivos ten ::;evolc;c val'" Invanti-

s<1tle 2;ereprl~s('ntc 1'(1 '\'ordE.b, ;wU en allcrlei i::~~oDreI.:theden

in de \-/C reave rc :'.:;ultcrcn die S8111Cngevat kUIl; en worden

onder' de 11a,m '[~ran1l1ar noise'
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'.111 :':('hi"ll(~I. Vi!l 11"". lle(~ld met wejn:i~~ (leLnil \\'ot'11! ·le ru.is

lJ(~!)I\'l'l dnnr (10 1,\"Illlti1'JC r 11crc:i:';erwc:llap: en h:ij 11{~il\{' vel';.;e1dl

len. Cehi ~(lcn I1W Ikons tant hli..-jvUlHlc helderllc.i 11 z1l1' cn

Norden ovcrdcLt :I!ct eell SOllrt c;rof\ol'relir;e ru1s (' snccm,r'),

e;cnn ,1',1(1 ':::rainy noise'. (Fig. 17).

t

INPUT SIGNAL
/,,/ ....-DPCM RESPONSE

A.
~~~~ / GRANULAROVERLOAD NOISE-,

NOISE -..... I

TIME --

fig.17: slope overload en grainy noise

Deze \Vordt veronrza'let doordnt hot DPCrl systeem bij het

l1Tevr:;evcn V[\:I. het verschil 0 als \let N'are oscil 1 e:;rt en

be 1: vel'scbil 0 lwnndcrt door af\V'is;elend de klcinste

positicve en negntieve stap uit te zcnden. De zichtbn~rheid

ervan wortH be1nvlocd door de [;ro!,tte van de kleinste

J'~\Vcmtiseringsstup.

~cn fout die inherent is U'ln kwantiscring in !let algemeen,

en (ltl~:3 oot bij PC!l' zn1 optrcden is 'contouring'; eli t is het

Ol"~Qden van zichthare patl'onen in Gcblbedcn met geleidelijk

tocnepwnde of afncmcnclc helderheid. :\ Is (L~ verandcring in 11e1

drlleid dan gDnterxiH~dRH croter of hieiner is dnn voIgt

e n pcriodic):c Lor,'ektie donI' ()vel'~ang nar en andere

stnpCI'ont :.e. ·'D.n c r (lit vcrschijnsel zich 11erhaalt over

me rdc!.~c oD,ler elknar [;ele::';C'!J Lijncn, \Vat \"ra::.rschijnlijk

i,:; 'Y\d\~'Il C1" een sterl..e :in vertiLnlc kor·.'el':1tie in het be'~lcl

zit, ontsta,'~t de contour. (J..':i,2;. un. net is duL1clijk dat

zo' n soort ruis, do rdat hij be ld:cbond.;n is, dat wilzeg:=;en

J~orl'el<1.tie \Tcrto 'nt lnct de videoin fornwtie, do r .de Idjl\:er

aJ.s vN~l 'dnderlijLer' ervaren \vordt, dan wit, e ruis met

d'·zclr~e crrl'!;tj;.)vc iUl rrle.
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fig. is: contouring.

~Hj '.'!eer;~;D.ve van niet geheel vertikale l~elderheidsovcrG(1n~:;en

tre dt een vcrschijnsel op dat hcJ.;end st.aat onder de nanm

'cl1.r;e ,r" topping'. Omdat grote waarden van l'0l verschi lsir.:;rl!t" 1

ruwer worden gekw;.1ntisc(;rc1, znl' e,l de hierme~' Lorrcspondcrcw1c

~:rote lwlderheidsovcrr;ungen, wannc:.TH die zicll over mecrdere

l:tjnen ui tstrek\en, benaderd )·,rorden do r een x min of me.'r

tl'Gpvor;;1ige lijn.

\'an c '1' VDn frane tot frame en van lijn tot lijn het

:y,:_:~,! sJ"3tecm op verschillenc1 e \vijze de helderheidsoverz.,:~,ng

reLon::.;truec:rt, dGn l'\ctc!\:ent di t dat de kwantiseringsruis nR
van pla.ts verandcrt. Di t verschijnscl \vordt 'edge-bus~ness'

genoemd. Dat heldcrheidsover~anEenniet steeds op identieke

wijze ',~rorden CevoT';.1d, heeft twe',) oorzaLen. 'ren ecrste

ontstaat do '1" on ',am',r~~eUI'i2:1\edeil in de sal11pling en een nie;;

o JlduidiC verbru}(l tus en sPcmpletijd en posi tie van een

hc<.:ldpnnt 011 de Ijin, eniLe on;:~eker:,eid over h,et tijdsti::-)

\V£h,rop hot s)tsteern be.:;int de hcldei'heitlsoverganr; to koderen.

VerdeI' L:::u, he;· verr~cld lsiena ,I 01' vershillende wijzen,

lk,t IIi 1 ze~~;en lile i : e n tl,ndere opeenvolc;ing van stap~'en,

~~ek,',rD1tisC' 'I'd worden ten gevol;::;e vnn ceringe ruisachtie;e

varictie8 n"n het bcCin vnn de stap.(.r.ic.19)

'~eL C'Tste vel'Gc.llijnsel kan Grotende Is c;eeliminer'rd worden

do'-,r de sm'lplefrcL·.'!cptie te syncItl"oniseron OJ) L1e lijnfrcklventie.

Hicrdo':r worc1t hercdJ, t da tied',' r :',;;tmple van lijr: tot lijn en

vnn f'r'l,l'Ic tnt ('1'["'le ','i01'(l1 Ge1~o;,jeil in dezelfLle horizontale po

sitie.
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"e t tHe' de verscI'ijn~:::,cl 'land Zij:1 oorzaa];: in he: rei t dat

I'\e 1'cl',\'O ope r nvol:::;:i 1):':;'-)]1 van stnp en plogclijL zij" 0:1

cle~:;e1 Cdc ovor::;t1,ng te 1;::on8 tl'ueren. ;:e t of "ekt C1''.[:),11 is te

',rcrnindercn c}l)cr crvoor to zot[';en d<:~t de verschillen tusson

deze ope nvolGincon va': kwantiscrin::::;ss tapPc~1 ninimaal zijn.

Oat ~ctc~cnt ~ut de vcrsc]lil'en tussen opeenvolgende stappen

pinipl<'.:ll zondan l'loetC'\1 z:tjn, het[jeen weer plei t '1001'

nni forne !,\v'untisatie.

II) het vl:,:;ol11ecn l'unj'en we clus z:::g en dat Jlet ont!;rerp vnl1 de

in sphjol:ticYC Zi:i~ optinlalc I;::hTLmtisc ',:rder \iOrl!t hepanl<.1

door de vol:.:;ende f~~toron:

-- in :.;ebieden mot "onstnnte llcldcrheid (verschilsisna'10)

znl d: drm o:ptre<lcn rlc '-leinste posi tieve en nesaticve star

'.V'anrme' di t s i~naal hcnaderd word t, zo Ide in mo~eliji{

nnete\{ zijn.

f':; t i;j::;tij(! die he t sY;T.:Jtc Tl nodi~ ;Je/~ft voar scherr<:~ helder-

11ejt1:.-"rcr:'·!1!1"en, zo 1_1e;n i'10i::cl:tjl:, is.

-- de verschtlli!Vi ""ls.en ope"nvn] Gende nivos va;! de k\nmti

sc:r,'cr LI<.1..., 11ict t.c ::root zijP, in verhnnd P1C t het optret1cn

\r '.'1 vcrschill en in l1(c~ ',,'e')rcClVC Vr;\1 lijn tot .1.ijn en van frm:te

tr)t LJ'nJ'C', die H ')]eidj'l[; sevcn tot busl tl.ess [1'm scherpe

veI,tE,ale :lclderhci dSvcI'[ll1(lerin~cn.

1:1 r.:mtis'_:r:Ln~:::rtd.':i 1)iJ . '(:T' '·'L~rd.rcstc rt zicll hoofdzakelij!(

in >f~' l \' 01'" c":i jnt, c:;1 . L1 t heLend stu t o.ndcr etc nanm

'contolwinr;' .Us 1,(' t D. nt ...ll hits per sWlple gro~ t 2;cnocr.; 1:3



-58-

onoPl;".~r1CI'1J, znl hl~jvcn. ~nj nrcr: ztjll or vCl'scllill ende

flint] j 01'011 ' .....aro: tie l\uiH1ti~oriJ1g;sru-b; zich mani ref; to' rt,

0:1 di t ZOU tl<lll Ot·1\: c'h voordeel VHll de lantstf~enoel:lde

t echnicl. (;('110CI11r1 LUll en worden (20), aangezicn '.10 kijker

de L\'Jn.li tei t van e"11 tv beeld in :leL aJ ~;emeon zal heourd(~len

na r Q. 1nleiding V~Ul de mcest ernstice beeldfout, en neft
nam' annleiding van l~e diverse armtastill:;cn tesa.men.

Bij Dr'C~! hestaat dus de mo:';elijkhcdd om de diverse beeldfouten

e11 dus de k\\'antiserin~sruis z6 o11(le1' to brencen cleat het

in snhjcktieve zin optinlale bee 1d ontstaat.

In (Ie Ii teratuul' ZlJl1 verscllOidene experimenten ~Jeschreven,

di e tot doci hadden te l\O.men tot cen, op subjektieve oven're

gin!jen gebaseer(!, optimaal ontwerp van een nrCj': systecm •.

~l doze experimenten hebhen

als dool de kwantiseringsruid op eon zodanige manier te

verde len over de diverse lUogelijke signanla;_mtastingen

dat de resulterendo suhjektieve hinder minimaal is.

!~,hhot ~ (~9) ll!ijst crop dat., \vC:Ul'eT D.ls kri teriml vonI'

olltimalisering de si:.:;na ;l-ruisverhouding gclJruiLt \'lOrdt,

klei no ;':H,ntii~;0rin~~ssI:ap. en ui t(~rst ZtiU,:U' gewog;en worden,

en :lc.' invloecl Viln c;rotcrc l:wantisering;sstappen weI eens

vcrwilil'lo 'stl zan 1'l.mncn wor:l.cn; tcr',:ijl er in e:"'o tv heeld

toch L;chL'Jcn :?:oudcn l .. lmn.cn zijn \!In. l~ jnist die Gl'otere

ver;:,c:d.l·' en een ~rot.c 1.:.<1n8 van X(}{lR"l:lIKMH voorh:omen heb~Jen•

.'c).s doze plantselij.ke Gehieden nict korrekt '",e rcegeven

zOl.Hlen "Jorden d2n zouden, specia 1. wanneer dam' helangrijk0

infornHtie Ui.'I1Hczi;:>; is, d'~z(: :;obioc;'on \Vel er~ns etstra

ZInIaI' ~~cwn:;eH ~'~l'nnen wocd(~n. Trij prohecrde aan de hand van

videofonn he l\~eb tc lJepalen hoe llPH\,"1..:euric; sekode(;rd

Inoest worden OPl'1C diverse he\' Idfouten juist merkbaar

rna r nicl I':Lnder 1; j~~ te Inten zijn.
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1'1ht (achtergrond.!.) I'llis: G-7 hits

r !b 1 (; 0 I' t ()uri ,. ('.J b"its

nl){; t.'ll~(' hl\:>ill s;:; hits.

ell stope ovcr load n::uwll jLs lHcl'Lbnnl' te dOCll z i jn, hle'~1 I'e t

no ,1'~nLclijL plotselin0e he' de1.':;cidsovcrr;nnu;en in 2a :3

sC'.Y'plepcrmodcn [£cL0deerd te hcb1'cn.

rit de i.';8Vol1 clen :,;etallen is 01; te makcn d~lt in iecher gevnl

meer dePl r :~lr:ntise in.:::;sn!hvos no(li~~ zijn. TIllers, om zO\ve]

edge hrsi nes" als slope overload hj. j r;rote helderheids

overgun;,;en (bv. t;roter dan 1/1G van het top tot top
video si~naal) nau'velijl~s mcrLha r t:e doerl zijn, zijn rcpds

rr'e Y' din) 10 lllilvos vcreist.

De b·'n)1tisQrip.~skarn~=teristie;;: ~ver e hij 01\ bLl.sis van zijn

rc.~nltaten vo 1'8 t c'1;1c is s;cgcvcn :i n ficuur 20.

De in :.:;eval van unifor;:io kHf·.ntiscI'ins; vereisteI:.ofnpres.':ie

LClra~,:tcristiek i:3 tel' verGe lij~ .Ll[; :lfJt de optinale l(wantisf';~

xingska:t rinc;skarakteristie:k Vil.. f. ~~ax opc.;enomcn in figw,r 21 •

• . ~.,." ~

"'.: ~ ; "

ClUlarmZED
SIGNAL

OUTPUT

,15

GENTLE
CONTOURS

DIFFERENCE SIGNAL'
INPUT

fi:;.::'C': 0 snhjektieve OVe1'Hec;in~e:n ge1)USecr<le

1~lv[mtiseringsI.;:nralcteristje1c; niVOS zijn

:::;ec;cven ten o.i)zichte vnn de ' Ieinste bvanti

:3cr:Lnc>,stap in e'!1 7 hi tsl'r;? systeem.
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fiG. ~t: ~~ompres;ie~.:ara';tei·istiel·.envn'\ 0rtimaJe

'snlijckticvc' en 'r:Cix' kWClntiscerder.

:~~C" [',ndere stratcc;ie om e 'n 1~\C'~:r ::t n. de oilc;elsenschaplien

L1 'n~::cpn,ste !;:',·/[mtis0:'r'(\er te ontwerpen is a:mc;egeycn door

lJet fei t (1<1 t het DOg

<:0,', n)r'an(lcrlij~~e L;cvoelitJllcid he:ft bij '''D.,'rno;'Jinc; van

hcld.el'hcidsovcr~<',n~;en.Om te hCiH.d en in hoevcrre HHNx:fnut

de toelanthEi.re fout in de weir-gave van e n heldodlCids

over:':;~lnG nrlnnl~clij;::. is van de Grontte van die ovel'cang,

n'.HlL to hij ::~e1.1'-·ui\ van de volr;cnt1e opste llin[;:

V,m C':11 tv sC:H::'r\'~ ;,;or:~.t eon hclft l.ons tcmt op het ZUUl't

ni \TO c;c:'OU(h'H. ~')c Lel(1erhei d va1i ,le andere he1ft Nerd

~cvnrie(~rd, 20 di.1 t ee~1 verander lij~~e he 1 rle·\'!1ci c.1sovercnn2;

ontstontJ. C~ '<)' (~c';lvlnlc met varinbele kelderheid werd,

0,' e n Lfst;:md VL~' C"P hc:.:ldldmt V".l.C? de hclde ... h. :iAsoverGu.'lg,

c-~'n vC.c'l:iblle lijn 1net .=Lr1-.'ijL~~lH1C' :1cldel'heL1 !jcrroacktecrd

(U (~ doer elc l,'roefp{~r;;t)on :~ode 1,0:. t c)rd l11oes!. i·iOr>~n.

e' I~e >::!!dorh id '1- 11 (1e lij1'l. is ·,.;e':rL;ec;(~vcl1 :in fi:;uur 2::!o...

')c ::.;C'stip eIde Ijj~, is het-. l1o:~ ynoo:l ,·m :.rme~ de 0xpcl'inentele
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""'PUTI.OE: 00 IlOlJNllM"I' (RELATIVE TO P-P AMPUTuoQ

fiG. 2Za: foutgevoeligheid als funl;:tie van de groqtte

van de helderheidsovergang.
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DuideJ ij~, is da.t d(.' detekticdrePlpel hij klcincrc hcldel'heids

ovcrc;nnr:cn ecrste :.':c1cidclijk afne"l1lt, om vcrvolc;ens,wan ~c r

de OVCI'r.:;anc; nos maar 1/20 is van de maxinude z\\'urt-wi t

ovet'gnng, Vc(' 1 sterkel' af te nemen.

~ls nIle helderheidsovergangen met deze1fde subjektieve

1\:\;'<11itcit wei'l'r;er;evcn moeten 'iVorJen, dan kunnen c.;totere

fouten dUB volstuGn mct cen mindel' nauwkeuri:::;e luvantisntic.

De optimale k~'nH1tise~Tt1er Lan l1n l1Teer gcYonden vorden uo r

minim[\lisCl'in~ V i."'. 11 de ~emi8.(lelde k1·ndratischc J':'JHhtiserinc;s

font. "..110 n zal in <lit. L~eva1 de ~:;c~,!og(~n gemicl'elde

kh'adrat i selic fimt gcI!;mte~Td dienen ~e worden. D;, t \"il zee;: ,12 n

(If) t hij vOIJrheelc1 in de formules vonI' de optil1lnlc kh(mti-

se ['(101' overa nkolHstic; de strateu;ie van r·1ax:

de vcrdelinc;sfunl:tie vnn het ver[;c:~ilsiGha 1, F Cx), vervan(;en

zal nor:ten ivorden (1001' F(x)',·,'(x), \'.'u.irhij i.'(x) een varl de

oo~~elGcn:3Cbc.p'-cn afhankelijJ.::e \veegfunktie voars telt.

Doze Hc'gfu!Jl:tic 1::n.n bij vonrbeeld zijn:

\\'a rbi j ~Q de c'r:ler ~cvonden drei~]pCIf'.'n\:tic is.

Tot n. toe is ui tslui ten(l gcsproJv::l1 over de siCJlna1aantRstingcn

die hot 2:r:~volL: zij:; ven diskretisering van het signanl in

de t i .. jd en in am,":i tuc1e, met andere \;"o(;1'clen sampling en

b-.r<:mtiserinc;. ~C.-l t;·.r0(:(leplo~e]ijkc oorza·k voor be"'ldfonten

is ll{,tll r1ijL !Jet o))trtlcm vnn trunsmis:d~e.fol!t".)'1.

~r is tot nu toe n'~ stce~s van uit gczaan Jnt de invloed van

si~:na Itrnn.::;;nissiC'fol~lten ver\·mnrloGshaar klein ',.'(lS. tHj het

o1\h·:cr'; w'n o:d~:iJ'11'-.: :;1'c1ildor en L'\'i.mti.se.r~cr is hiermce

tl,:n o()1~ 2;o:-n rI}L011in:~; sc1i()ndel~. ;:ij de hCScllouhlinr; over de

s:i:~l)n ·1-ruir;vc':')loi.1 i ",:'; he1.)' en ~v,) >.:·cHter ,nl "leI ~cz:icn tlat

de :i '1v.1 (\ .': \I;)" ;j'_' i '.anaalrH isvcrmo[';en in (te ontvnnc;er Plet

C"11Z0 If: to Cnktoe 1WI": ~ verr;root HIs \VU rmei. :~e sic;naal-

kWi.:ntiscri ncsrui ~.; in (1 C z(:JHlcl' v0x·i;etert.

~Jnt (10 uiteinrle1ij!:e invloed is van Ct.:n tr<.:nsiil:i s;~icfout
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0i i,~e bel.' Idk~·mlitei t bij DPCT'J is r;emakkelijk in te zien.

},an~ezien de predil.:tie stends geba~3e~Td is 01- vonq:;aLlJ1tlB

samples zullcn, hTunner er om de cell of and(re redcn ecn

fouticvc saLJpleh'udrde is ontvnngen, ook de daarop c;ebase<'l'ile

komende voorspelde waarden foutief zijn. Noe; duidclij!~cr

wor~e dit wannecr we de pre~iktor in zijn eenVoudisste J~on

fit;lIrntie, de ideale integrator, bnnteren.'~;:]e fouten

zullen nu in 'Ie, i<le.J,ul integrorendc, ontvanger

ald"umuleren en hun :iJwloed zal hlijvcn vonttduren. Di t

rcsul tecrt, vonr ":at het be','ld hetreft, in horizontrtle

strcpen met uflvijh:ondc helderheit1• ledere streep he[~int

un:T \vLl,::.r een he"ldclcment foutier [;erekonstru8Td is

ten gcvolge vnn een fout in de transmisfde, el1 z,11 pas

eindigcn wanneerv vanuit de zender korrekte herstelinformGtie

wordt toegevoerd.

Di t effeId lvordt , '" tre '1~; l' nr" ,'...J (.1 .. .1. (:) c;enoemd.

~el\ vaor O.e hand li;~;[jende methode om's treakinr:;' tec;en te

[;an is het introducerel1 vcm ei":ll verliesfaktor, ~ , bij de

intecrator, zodat ilt nlot me r:

ma:r:
00:::. ~<.,

Dit he"ft hct effeht Jut het mectt recente vcrledcn, de 12atst

bin enc;c":oll1e n sanples, zwa l'der e:;ch'ogen lvorden. ;)e invloed

vnn tl<; verder in he i, vcrleden voorkomen<1e SamI)lcs wortH

steeds per sample net l:e falctol~ ~ teru[~:.:;el)rncl-:t..

'-:e kuqne n (U t. vo 1':3 to lIen alsof ; n pla~ t s van e(~n ,ideale

integl'utor nu een int.egrator met le.1--: in de terugl:oppelketen

is opL;cn00mn.

Het illtroduccrc'1 vel' 101: in :1e intcc;rator he< rt tot gevolg

l;',rqltOUI''; "1"" de 200'e'1:1 i11'1\'1", 'le·:>k-#_'.f", _f_~,,,,_), '..J L,.'\ .1 •., •.• I.".~,"", C\-1-1o.

contonri.n:;' l;nn 0: trcljen. III Schlcdcn met \,On5 Umtc 11elde1'heir1

zal he I tli:ll j}jltr~dcn,~(; vcr:~('I1iJsi;;nu 1 steed,; af\ds;:;eldnd

dOA' middel van de Idcinste positi(~ve en nec;atieve
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l~\'n:',nt is'.}rine;sstnp 1lcn,ulcr(\ \"rOr'c)cn. 1)0 lel( va" (Ie intcg;rntor

?or:::;t ervoor (1['11, (1 it i!<.ttroon pel'iodie1.. \vo!'cH V("'st-oflrd,

zo18 i ~l fj ::';U'T '.::'~ \\'orlH. n ·n;:,;c[~cven. '\"n':<:> 't' <.11 t ·'-C'r,..;chijnscl

zj e~) ovel' meerc1cre J ijnen V(lll lie t hl~cLl b('r~I(1';.l t ?:al

Ci'n zie~i tbare contour kunne]} omts tn1l11.

/' D.C. LEvEL
/'

/

/"DCPM RESPONSE

/

(1 )

.--DCPM RESPONSE
.--

(2)
--

rig.2~: lca1~ contourifl:;.

nO(H1znb:~lijk (leze1(',lc (lIs die \;Telke 1.1i t de thcorie van

or:tir.1nlc lineairc pre;:ildie in ~cvnl van foutloze

trnnsmiSi'i.e !'::evon(len Imrdt. HnJ1i ,e r de verz\\! ~k1. ingsfaktor

zodanig gelwzen h'ordt dat deze klcincr \vordt dan de

prcdiktm~koefficicnthij i)ij voorbc(:ld e n optimale cprste

orde prcdiI.;tor, dan zal de be" IcU(h'nli tei.t a.fnelilen. In het

uiterstc geval, W<111'cr de intccratol'lcktijd gelijk is [l'n

cen salTt~)le:pcriodc, zDI het DPC~1 systeem gcredllce'rd zi.1n tot

Ecn twcccle racthoflc o ill rIc invlocd Vi.l."1 tritBsrds' :iefouten tt' 1'c

uuc8rcn 1s het: nntu:,!,lj j\' hct rce;clillnt:i.[j ui t '7,8 IHlen van

:i'e?' \in relen, zof1a t. de prcdiktol' in zender en ontvnnger

[~cliji<.;(~zet bUF<)·1 i\'orJcn. ')1. t hc"ft tot ~~evolg dat

d· invloed van e0n rout in de transmis~ie wor~t tcru~~ebrncllt

vc~n (::/~n c;c<le Itc VVl1 e n lijn, tot het c;edcclte van zo'n

lijn ll.1.s-'er; h,r8e ~'C~< \V"O',rdcn•.\qjueilto e.:-). (31) hescjlrijven

Tr. r i :':;1 til" i.f; lri t~:C:Z('t bet aant:d. routic.f
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~';C'rc!.onstruecr·\le c 1(>lw~lIten :'.l!z fUll~; t.i evan 1\(' L nantnll. Ill'C~j

,..ol)I'llcn tusscn th!Ce ~~r~N lVOOl'l11.m (update sen tenca), hij

vcrsch.i 11 endc 1, an ,sell Vil.'! vonr].:oncll 'Inn trnn '3\"is 'defou ten •

...
a:
o
IX:
a:...
z
- 10

'"...z...
::Ii...
..J...
...
z...
u

'"...
o...
z...
U
IX:...
ll.

0.1 '-I-=:::J'-----"-'---'..L-LJ.J.JIO;o----'-----'---J...JU-~

NUNIBER OF DPCM WORDS
IN UPDATE SENTENCE M

fi~.23: nanta1 foutieve clementen als fu~~tie van

he t armta1 pel: lVorTden.

Door ,lid :01 van eel) c;eschikte 1,.nnaall.;:0c1cring is r1e inv] oed

V:'n c;j~.;l1nnltl'nnsmis;~:i('rolltchnn:; verdeI' tern::; te i'rengcn.

r:l'V, n ui t::.;annd drd, ".'an"ccr ec'n rout optre:. clt, deze na ir

al ~ c ".:n rschj jnlijkllc'l d slechts ~tn bit van een \w',rc1 za1

aanL'ste:l, zullcn de nel:ste fouten Ilus a;inleil1inc; c;even

tnt ('\':~r'[~[mc nn:,,!' een wo''r'1 dat slcchts in een bit versc11ilt

vrill hot nan:;c tas te ~\;oor(l.. :':8n 0e~::chikte koderinG zal er dus

VO"f' zOl'~~en clat l1ivO;3 lvclke c1icht llij olka '.1' lig;.::en, ook

s lecht~ in C '11 Idcin Donta.1 hi ts v,ln elka"r vcrschillen.

Di t is :.1::1.11 bij m'cn SIJccionl van l)clanc; VO'T de veel voor

koricn(l(' ~;:1cinc lva. rl1c'1 van hot vcrs(;llils;Cl1a11.

I~Jj c n onderzoeJ: lHl; r be1 ef "eLt vnn t\lTecclimcnsionnle precli1~

tic 0:' de be:ldl~"n:1litcti, (lut door Connor e.a.(32) hTord

u i. t~;C'voercl, bu:u: 11;:1<:<1' voren, dnt door de prediI·~tie te

basel'cll of' het '10 rGL1:'nde e lemeni in dezelfc1e lijn ~n op

hc"t nnhuri 0 l: elcl:1cnt in de vonrgHnnde Ijjn, de zichtha'Theil1

'V H! I I,L t I"nn~_;!td.s':.::iofuu.1 sterL b"-1·l.....11lC'c;i.: I'd ':ol'dt. :)0 vcrklar inc;

hiCl','onr' is ni!.~t liw,;ilijl( to 'linden. 1m. leI'S, de precliktie
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C '1 (']('w-,nt ill tlc vO'rga lHlc lijll.')e :inlcnsiteiL ''<In de

fOld, i.ll ~lol.':iz()nl:'le r-ic 1d;ill:"; )wcnL rHi (~1I:-4 stet-leo ;1['; n,l/l e'l']

1,,: (1:.:t ,1(' foul zic" 11 I)ol~ in VC1't i~cnle ric})tinr; vOlrtrl:1.. 1t.

Fet 1'0:-3 1)1 t Cl'e' lHl:' l'p:i nJ tel j j ':. HfbeJ!'~tl afn cr;1<:)1 de rou ~ pa t.ronn

h'ordt Ccj1tCl' ais vecl ndnder hiudcrlij~: (~l'V(lren.

l-::cn ,1erde J1102;clijLhei d om tot rc,}uktie V<3n l:ie Zi(:~l t"aal'heid

von de fout t l.? LOIne; \torcH. aanc;e:;cven do',r Con '.01' (3:";), in

een artil~el dat de diverse ret1uktietecllnickcn met '~lkaD.I'

fout in l)(;lderhcicl \lord t vervrnlc~eq uoor czm font in rldmtelij:.:e

of tijdoIij\.c l'c::oItttie. 'nnncer C-C'l traLlSlnis:,i.efout

bede tc1;tc Td is, J·:an {\c nu (';el)e'.l inLorl'elcte lijn ve:evangen

,..'Orden donI' het d."clue V,U1 de voorgn. nde en de LOI]ende

hcschi".hDar is, door dezelfQc lijn in bet voor~aande_., - frnme.

Ecp vcrLctcring iD deze technic:~ Lan dan nog '.'Orden

hereikt do r een 1~oi:;binatie vm1 de heide vorigo: Ci'n

foutievc lijn ",ordt in. he'.;Je:::;ende ;:.;edeelten van ~\et beclt1

v{ rV(ln~;e',-l U0nr ; II? ~- ger:liddcl(le van de hahuric;e lijnen, in
~ t . .sen .Lonalre :.c;cdc:'lten door dezelfde Iijn in het voorc;nande

Connor ;JTHlcezoch t ,1,":: c~~nn)t'(L' tee1in ieJeen en ' ol1hinat ic;; dara'van.

Dc be::. to rc:,::ult ".ten 'rden in :w: alsemc'''':-l1 vc/!,:ret;en w[mnee:c

t\,;ec rHlJIO'.1Sio'j;tJ-,} ll'~":!Ltie 'lcr,1 :':'0: onbj neerd met cen intcGr'1tor

net lel;.• De \onrd:,q{ e (He 1;; J ~l:lntc' ;1'(1(> als :.ornpromis

r:,nhs ti tut iatochrd c '--(; t'

. f .'le _Otn:C'l \;ft'lS

',.caron ;::11e;]1

0, 9·1 (15/16.1 •

bruikba,lI' \Vanneer van

de eenvoudi~sto prc»:iLt:or};onfiGurntie, de i ri.tcg;l'ator, al of

niet met 1ek, hfel'(~ ui t~;er:~aan. '1<:1.11--\1:'"1' echtcr rekening lvordt

[ie-houden met dc- P(' r ingewikb?ldc opzet van eon systeem dat

2~ehrui1.: 111': Lt \Tan die snhsti tntic-tccltJ1iel-::>n, 11':l) znl, ct'm~ezien

!1Ct re",nlL <..It. dEn~,\'(:lijl s v(','sC;l"ut,.tocil de voorkeur uitg<la.n na.ar

de ecnvondi:.:;er tl.•'C:(] inensiolHllc pre iktietechnicl".
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•

~-;rl.,-l~.~ ti<~, .1S Cl~ rlO~ CC r 1. l1]~(leI"~ ~ C1l.Gc1cl·irL:=; L:{):;"F\"ij~,: \TO J\

(lc '/0J:~~"J_P!"·irt~~: V::.t~1 de ·,':(~rl<ill.[; 'l.:-n: ;di if'cl"c:'ltiele '~~Y"~tc: ;~~

ZO:1).S T~"-'~r·. "'0 1'~'rr;"ln(~~1, 'f.1(Ul.tlC 'l- ~'l~:' {l(~-t SJrste~:··~ .. ···~SC11ol1\'.cn

,r~1111Ji t· 110~. rr'~I~~lI8,~~~~tc'(1~");';)eir), 7~'""'·:~('lij:,. ~3 teJ_' (;11 (l[lt (10;~'1~ (~,i.~

C (~~,..

;" \

bc~:\;n,:rlijk

r r ~ < ('\ ,. '\

\. '- ~~.. ~..~,.. ,

INPUT
SIGNAL

QUANTIZED OCl7PUT
WITH SINGLE STEP

OFERROR COMPENSAnON
FOR TRANSMISSION

,.. ~ "
t .t_;._ ..
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',f' t rr,,~,~,Tcnticspc~, Crt:' in ::.;evnl Vl'l1 teruGl:();;!:C'liJ1:~ nic't l:in,:;c~r

t
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I -~~~~~~~- _

.1 WITH FEEOBACK
A

R' 30 K' Gl
vvv

«If·8f
.01

0 •.Z '.4 " •.8 •.- -r -r .-- T

:1:i_c~.'uit hlijkt Jln~~ e ',lS dut reu 1.l,s 1.::ij e 'n 1Il1ei 'l c verho;;iu2;

van de sample Ll'cL"'"cnt it~ een a<~nzienlijke re(lul~tic V;,:'ll bet

:pnns en :ehn1 theiss k','nrlc,l op grOUt] van hun bercLenin2:en

tilt de LoqJdusie Jnt een toenumc van 25~~ in s'::-1.;"lrlefn:.:k\\entie

.,.:,.1·r>C'l'(1;:·)·· \r'n h·-,i· ("rc··tp··,-·, v· "l ~.•llt".leI' 1'.""'_"41..1. ,),L.; t.-L.· .. 0 _ ..... _. t.t\..,: \.; "- ..l LJ - "..,'.' ~ ........ ,J

PREDISTORTION
FILTER

INPUT .[~~:"

NOISE FEEDBACK
FILTER

RECONSTRUCTION
FILTER--.l OUTPUlHz

rj.:;.27: i1tjiGc-fCl,.·~d.:)DC!_ cOLler.

'1;1 Got: flitl tel'S 0p;:jcnomcn am het si[,;nu'\l-

, ., I' 't:; III r I r) II"il,"', "I' (".:e~··' ! t.''- 'I ..z..._. __ "_' ~ .-. :..

f'J<;te 'iLfou ten [vn::.;c rt. \o.nEezi en
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ilfJ,:t;,1,'.;~ijl11Ci\1 veXl (Ie rui~;~fa,'rnc'dn:~, wa.Ttl-our J~_'~rrcI~1'fcnte

vcrvnrni r~,"; ZI',', , r 101.' ',ol'(.1L :::;C\\'C::"Cl! d;.',n ho,,~~rr(~l:;'(_'ntc vervor:'d<l::':;,

Ij ~~t !:(.~: F()<'r rlo "tl~1, (1:..,1:' your de o; ..t.ir'Hlliscrin~; :'lOr 1t

rtll'o1n'o", 1,·w.v.rbij ze dus de . ',rI'clatic VCl'\vu'lrlozcn die el'

Le;:: L: t tHS;'C;j si.:;n~ulJ en L~';nnt j :',cl'in;;srtd s, ',,:) v';1lt10H (lrm

ui~r'1'1'':' j·~:...;cn vn l' de filters TI1 , He"' en f.', {Hc; I,L: l'UisZi.C~lt-
i ....

~~;.~ :t,'r· c }"' i~1itl~.~ F~l-i.s!.~T·Cll, ~)ij (le ce~C'TCll ''Sisri:'~. ls~'e!l.. tY'1~:r~ C.P

:.1c o~ c'(~P(~ 'iJdl'nt,elc ~:/:i.jz0 'tel·l~~rl'~':~(\n zic~ t,});~1~L~'~1:... i ':.~'~el~rvc, ,r001~

10

-30

Iii
::s
z -10

~

20r----,.----------..-::..?""?--c:,------,.. ,
\
\
\
\
\
\

of--~~----------------+-1\,

-20

optir:w.le filte'''·· ,., ,,-.::> • J en

IiI t cr "1 blij!,t ortima;:~,llI te

:djn 1,-ann e [' het (1e j,n:.:;cre sir.r;ha. Lri'C~~!'lcntie3 vel'sterkt.

~:n, i C:. rccnnstruc tin11 ((~e-e!11rnse) til tel' Llicnt de llo::.:;~re

e r .. ~ ... ]• .,,, .. ' ,-,",' r(\. ""T·"~l·n\"'il""'" il"l,-,r f"~'" .1- .... " 'fO ,,,,'··r--.4-'·11-, t": j ) , ~ _' .' ...- __ 1, l. .;.. v t.-: I ~ , \: (. :. ~_ , \...J.. ~ ~W {J;; t. ~_• ..t. ' '.L ~::-" \.0 '-' '"' •
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-~ ... ,
, I•. '_' i..'

1 '

.....~ J
.~i 1 I

, •• ,- l'

.~ V ,_,., . ': 1,'...

F _ a..-~- ~W\

c.f nie!:

to~- 8 n :rotcrc r-~".,1·ti::: V~\n ,1C !~!::~ntiser:il\,=sruj.d.

"l'~d~l[~rcl von(! ;)iJ \cr:=;clij':i.n~: Vi'1' cnnniS0 fce:1L':lc\ eo(cr

,nn

PREDI5TORTION
FILTER

INPUT [Hl~~au:~~~z~;_fP/l _

p

PREDICTOR
FILTER

figuur

RECON5TRUCTION
FILTER

OUTPUT

1,.'unrin een

'fl"'J} ,
lie t t,,(>· "'''-'-'''''-:>''1 'r, "'() 1 'c,l'j - P"l'll' \r;, 1 C'11 1-l' .... '." '_'.; j,_" '., ~ '., v .. _ . ',_ ........_> . .,,",. 1 _. . ...... zijn, dunznlL de

1.'..' ntisc i'tlCl' influt in heide :;0va110n L~(~ lij~, nlcH:tcn zijl1; {l'D

1/1+:' vo r si~,;na 1 ~n ruis, h'a rhij de
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en voor J '_' rui s :

\I\-t~ \ -+ ~

p

~r
'J'. ,

~ \-\ 1..

:. \-\ \ ( \ / \4 ~ J
f I\~ ~

zijn,Z::'tl r;loet c~n , (, 1 '" : I :.._~ - -

1)1 j ij L ,~e0 C"1[S d:,' equivalc"'d:,ic v:)\' 1)c'~(1c ::-:;';~.C;I:,\U.

Pit e:,~p2rin](~nttn j;] C' '\ tlaL con opt :lm~),le hH ,'(1e \rOOr

ill _n,:-'

~

I
I
I
I
I
I
I

\ IL ....J

P

fi.:::.3C': :!r';~'" S.Y~3tC·''') u.i t:;('Jrukt in ol,tilllle p cl,rmeter.s

Vi,'n noi~~c ri,<·dlHl.C~:, systeem.

,.
I ;:11;',-.1, code' .Ill clkD l'

VCl'::;c'd llen, 1wcft dc' noise fee. 1!)[lcL:: eoder' in tIJCorie tach

vcl Jc:;-:m'i.j~ vo·.r1lcl f'·'. IIt!;,crs, hij ';:'cr~ znl 20·,.C1. het sedrf'3

\,,)1) ,112 t:Tll:;:~ul 0 ....,1.\· ':c tc:n ten E1anzien van de i:hrantiser:tn~s-
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(' I :.~ys te H', n,vU' l)c i ;~ _ nspel:tcn tc nptimcliscrcn.

t1c 1"")i t 1 EO ':: r' C1' r, :1-' t 1. oncer.Jc:' GIS E.' C n inte [y '.' l':~'nf'e '1/('1' -.; 1:0::." '_' j',

',~qj(' n Jcid 'c tot t1e ~ o;lfiGllr,ltlic \r·::m fJ.::;l' r ::':1.

o
yl t)

TRANSMITTER

DIGITAL
TRANSMISSIQ~

DEEMPHASIS
FILTER

RECEIVER

LOW
PASS

FILTER

ultl
OUTPUT

(-'

...
"'\ ; ,

" .

. ..
! -;, I";"

U " _.'

{;, _c:~iJ

I'll Linr en.
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is.

c1ut hot o;ytirndlc filter in 'le

inte:';rnLor nct crote Lij,Tonstunti,)

e n dLf r'(.)rcntiel'end, preemfasc,

~ ~ ~_ tel" s ... t ~'n .. ~ rt , r r~ ~ '1l'll~ ('.1 j J"
1 "

\.'.'":1' :'(' '..' :,'sLc:;'l:cr-intc:;l';dnr.A •

-,It..'

in

4-( ,

1 c~" ('" n i.) t C ~.;l'Tf; ur ..~ U:3 me t
('.8 J ';j '1'1. " -i.') "; _t !.' 11i, C' ,f' t·, 1, lP t.'\ - .,. u· ; .. " '. , • -

1) '0:'

V~Hl l.ortc dw.n' is.

L:.: ',j"~

~_... ;); t ",~" C j l •

..
". ".,

(\ ~ .
~ \' I, L; "
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i n ~

'"'-

Te c~'clus

de nood7,a"J~ om de si:",:na. 1-

d(~ '"' ~)it :::a:;lt'les OJ:, in! ldt sH",'lcs, 11Ct~e n (~rOI1 nc"r ZOH

~:omcr <Tat, do 'I' ,,"crvL;j'0rins q(\ ;1: ]'C,1urHkniic l.d t be t

, 0 ... 't. ',1 t i ,cO ,".O,.~l:3 uit de tLcDl'ic O\;itl'Cnt

'1;,tU'.11' 1 iJL ni () t '.,:. :.:; •.;vul.
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.,.J. ..
~, .
vrm,

ten opz;ichte van
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stel [t

duil1elij\ vr-st te stel' en, 2oc1nt ConI' verf ij'lin~cn van het

sys t C-'jJ 'Jc cveJltHec~l optredende f01tten [;crelluce'Tu of zelfs
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De kwantiseringskarakteristiek heeft in het gerealiseerde
systeem een min of meer exponentieel verloop, waarbij een
van de vo:rwaarden die Max afleidt voor zijn optimale
minimum-ruis kwantiseerder (20), namelijk dat de drempel
nivos migden tussen de representatieve nivos moeten komen
te liggen, werd opgevolgd. De hiermee korresgonderende
kompressiekarakteristiek bij uniforme kwantisatie is,
ter vergelijking met de uit de theorie voortgekomen
optimale kwantiseerder weergegeven in figuur 4.

o ..
'C> ,.l ,,.., .• :., l, ';:. :: ,. .". (~ <
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fig.4: kompressiekarakteristiek van de gerealiseerde
en optimale'Max' kwantiseerder.

Onderzoek naar een meer optimale kwantiseerder dan de
gerealiseerde is niet uitgevoerd, hoewel het mogelijk is
om de uit de theorie voortkomende optimale kwantiserings-
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karakteristieken stuk voor stuk inm te stellen bij het
~ebouwde systeem. D~ tijd echter die voor deze instelling
nodig is, is een ernstige belemmering om, op basis van
subjektieve wanrnemingen, enig oordeel uit te speeken over
een meer of minder optimale kwantisering; temeer ook omdat,
bij overgang naar een andere kwantiseringskarakterisfiek,
het accent zal kunnen komen te liggen op een van de
mogelijke andere, typische DPCM beeldfouten, zodat niet
aIleen de kwaliteit van het beel~ in zijn totaal, maar ook
de relatieve hinderljikheid van de diverse beeldfouten
onderling een rol gaat spelen bij de beoordeling.
Om dezelfde reden is ook de werking van de laatsgenoemde
toevoeging,de geschakelde kwantiseerder niet onderzocht.
Immers, de optimale insfelling ervan hangt zeer sterk
samen met de vorm van de oorspronlcelijke kwantiserings
karakteristiek en het bereik van de oorspronkelijke
kwantiseerder.

De tijd die de totale sohakeling nodig heeft voor de
bewerking van een sample ligt iets boven de 80 nS, ~
zo'at de samplefrekwentie, die oorspronkelijk 12,5 MHz was,
lager moest komen te liggen. Gekozen werd voor een sample
frekwentie van 10 MHz. Om vervorming van het tv s'gnaal
te veraijden werd de oorspronkelijke analoge ban'breedte
ervan (6,25 MHz),met behulp van een laagdoorlaatfilter,
beperkt tot 5 MHz.

Om een indruk te krijgen van de werking van het systeem
is gebruik gemaakt van beeldmateriaal van noga' uiteenlopende
aard.
Op normale kijkafstand bleken verschillen tussen het
analoge, originale tv beeld en de in 4 bit gekodeerde
DPCM versie ervan, afhankelijk van het beeldmateriaal,
nauwelijks of niet waarneembaar.
Contouring, een effekt dat in de 4-bits PCM versie zeer
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duidelijk aanwezig was, bleek nu geheel verd.enen.
Het meest storemde effekt dat de DPCM beelden kenmerkte
was een zekere mate van onrustigheid; dat wil zeggen,
er traden ruisachtige variaties in helderheid op, die
zich vooral koncentreerden rond scherpe zwart-wit overgangen.
Dit verschionsel wordt, zoals bekenB, 'edge-business'
genoemd. Vooral bij een van de B gebruikte beelden,
waarin enige lijntekeningen voorkwamen, was dit vrij
duidelijk te konstateren. Bij beelden waarin zulke
zeer abrupte helderheidsovergangenniet voorkwamen, was
dit effekt nauwelijks waarneembaar.
Aan deze 'business' in helderheidsovergangen was grotendeels
een eind te maken door %j lijn- en samplefrekwentie op
elkaar te synchroniseren.
Edge-stepping, het trapvormig weergeven van niet geheel
vertikale helderoeidsovergangen, blijft dan over als het
sUbjektief meest hinderlijke effekt, alhoewel ook dit op
normale kijkafstand nauwelijks zichtbaar is.

In het algemeen kan het enigszins omrustige karakter van
de weergegeven beelden weI als grootste defekt van het
gerealiseerde DPCM systeem beschouwd worden; dit is er
verantwoordelijk VODr dat, bij vergelmjking met het
analoge origineel, de DPCM weergave Minder strak en Minder
scherp genoemd zou kunnen wordem.
Deze totaalindruk is uiteraard een resultaat van een
kombinatie van de fouten die inherent zijn aan DPCM; de
onscherpte is terug te voeten op de gereduceerde
horizontale resolutie ten gevolge van slope-overload; de
'bezigheid' van het beeld, voorzover deze gekoncentreerd
is in helderheidsovergangen, op edge-stepping en edge
busimess.
Dat, door een andere keuze van kwantiseringsnivos, een
gunstiger kompromis tussen. de diverse beeldfouten te
bereiken zou zijn, is niet onwaarschijnliDk.
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In dit verband kan nog worden opgemerkt dat de Manier
waarop nu de drempels en de representatieve nivos worden
ingesteld eveneens een nader onderzoek verdient. In de
eerste plaats is de instelling zelf bijzonder tijdrovend,
in de tweede plaats is de betrouwbac~heid van de instelli ng
niet erg groote Een voor de hand liggende verbetering
zou zijn te bereiken door gebruik te maken van een van
de regels die Max afleidt voor de optimale kwantiseerder,
namelijk, dat de drempels moeten komen te liggen midden
tussen de aangrenzende representatieve nivos.
Dit betekent dat, wanneer de representatieve nivos eenmaal
zijn ingesteld, de korresponderende drempels met behulp
van een eenvoudige rekenschakeling zijn af te leiden.
Oit reduceert het aabtal instellingen dus reeds met een
faktor twee.
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IV. KONKLUSIg EN SLOTOPMERKINGEN

Een werkend DPCM-systeem is gekonstrueerd, zonder dat echter
de invloed van transmissieruis en problemen als synchronisatie
van zender en ontvanger zijn onderzocht.
Het aantal bits per sample is gereduceerd tot vier.
De beeldkwaliteit bleek vergelijking met het 8-bit gekodeerBe
origineel goed te doorstaan.

Er zijn echter nog vele mogelijkheden om de kwaliteit van
het beeld te vervolmaken, 6f, bij behoud van de verkregen
kwaliteit, het aantal bits per sample verder te reduceren.
Tal van mogelijkheden zijn in de literatuur reeds aangegeven.
Daarbij moet weI werden opgemerkt dat het meeste onderzoek
gedaan is aan videofooninsta.laties. TV beelden in deze
installaties zijn bandbegrensd tot 1 MHz, zodat met een
samplefrekwentie van 2 MHz kan worden volstaan. Dit zal, wat
de praktische realisatie van de koder betreft,tot gevolg
hebben dat er voor de bewerking van ieder sample 500 nS
beschikbaar is, aanziehlijk meer dus dan bij 'gewone' tv beelden;
zodat er bij videofoons meer m&gelijkheden zijn om door
middel van ingewikkelder konfiguraties of koddringen tot
een verbetering van de systeemwerking te komen.
In het al~emeen zal het echter betekenen dat de verkregen
resultaten, voorzover ze betrekking hebben op subjektieve
faktoren als beeldkwaliteit en hinderlijkheid van signaal
aantastingen, niet zonder meer van toepassing zullen zijn
hp dezelfde faktoren die de kwaliteit van een 'gewoon' tv
beeld bepalen.

Een voor d~ hand lig~ende systeemuitbreiding is de overgang
naar meerdimensionala prediktie, dat wil zeggen dat meer
punten dan aIleen het voorgaande in dezelfde lijn gebruikt_
worden om een voorspelling te maken van het komende sample.

Aangezien er een grote mate van korrelatie bestaat tussen
ope envolgenqe beeldlijnen is het zeer weI mogelijk om zinvol
gebruik te maken van een naburig beeldpunt in de voorgaande
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lijn. Alhoewel hiervan in theorie slechts een geringe
verbetering id te verwachten met betrekking tot de
signaal-ruis verhouding, biedt deze methode weI degelijk
voordelen. In de eerste plaats zal de prediktor in staat
zijn, doordat gebruik wordt gemaakt van informatie uit
de voorgaande lijn, om scherpe vertikale of diagona~e

zwart-wit overgangen te voorzien, hetgeen ten goed e zal
komen aan de horizontale resolutie. Dat dit ten koste gaat
van enige vertikale reselutie is geen groot nadeel. dit
verlies is namelijk subjektief Minder hinderlijk, omdat
het gekoppeld is aan de lijnenstruktuur van het tv beeld,
'n omdat het eenstatisch verschijnsel is, in tegenstelling
tot het bij previous-sample prediktie optredende~edge

busyness' verschijnsel.
De meest opvallende eigenschap die deze vorm van prediktie
kenmerkt heeft betrekking op het gedrag van het systeem
bij het optreden van transmissiefouten. Ais de voorspelling
een of ander gemiddelde is van het voorgaande element en
het naburig element in de voorgaande lijn, dan zal het
effekt van de fout nu ruim~elijk afnemen. Dit reduceert
de zichtbaarheid van de fout aanzienlijk.(32)

De tot nu toe verkregen bandbreddtereduktie kunnen we
interpreteren als te zijn ontstaan door een zekere mate van
uitwisseling van ruimtelijke resolutie tegen koderingstiits.
Door gebruik te maken van de sterke mate van korrelatie
tussen opeenvolgende beelden kan een verdergaande reduktie
van het aantal uit te zenden bits bereikt worden, hetgeen
dan ten koste zal gaan van de tijdelijke of bewegings
resolutie.
Drie-dimensionale prediktie, waarbij dus zowel het voorgaande
element en het naburig element in de voorgaande ljin, als
ook het zelfde element in het voorgaande beeld voor de
prediktie gebruikt wordt, is een van de methoden die van
de sterke overeenkomst tussen opeenvolgende beelden
gebruik maakt. Andere technieken en variaties op het
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bovengenoemde principe zijn in de literatuur beschreven.(46)

Het zal duidelijk z1Jn, dat, voor verdere optimalisering
VBn het DPCM-systeem, een aantal aannamen, zoals bij voor
beeld die ten aanzien van de stationariteit van het tv
signaal, herzien zullen moeten worden. Verdergaande
optimalisering van het spsteem zal in het algemeen geschieden
door de eigenschappen van de systeem-bepalende grootheden,
kwantiseerder en prediktQr, een zekere mate van beeld
afhankelijkheid te geven.

\ve kunnen wat betreft deze adaptieve, beeldafhankelijke
technieken ruwweg het volgende onderscheid maken:
In de eerste plaats zijn er de technieken die de kwantiserings
strategie wijzigen zodra een grote helderheidsovergang
optreedt, dit om te kompenseren voor het tekort aan
horizotale resolutie wat dan merkbaar wordt. Kriteria
voor het (mogelijk) opterden van zo'n grote helderheids
overgang zijn betrekkelijk eenvoudig aan te leggen, zodat
het systeem niet zeer veel gekompliceerder zal hoeven te
worde•• (47)
Een tweede meer gekompliceerde techniek bestaat uit het
opdelen van het tv beeld in B.K%Bgebieden met redelijk
homogene beeldeigenschappen (segmentering), waarvoor dan
steeds een optimale prediktie-,kwantiserings- en koderings
stategie gekozen kan worden. Kriteria voor ~eze segmentering
kunnen_bij voorbeeld zijn de hoeveelheden detail per beeld
gebied. In het algemeen zal_de hiervoor benodigde appara
tuur nogal ingewikkeld zijn.(48)

Samenvattend kan worden gesteld, dat het ontworpen DPCM
systeem als niet meer te beschouwen is dan als een eerste
aanzet om te komen tot bandbreddte-reduktie met behulp
van prediktieve technieken. Geoptimaliseerd is het systeem
niet, en evenmin is gezocht naar een andere, meer optimale
systeemkonfiguratie, waarin bij voorbeeld plaats is voor
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de meer ingewikkelde adaptieve technieken. Een verder
gaande reduktie van het aantal bits per sample zal dan
ook, bij behoud van beeldkwaliteit, zeker mogelijk zijn,
al zal die reduktie dan niet op zo'n betrekkelijk
eenvoudige wijze tot stand kunnen komen als in het gereali
seerde DPCM-systeem.
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BIJLAGEN

printen, komponentenopstellingen.
instelling kwantiseringskarakteristiek.
Nt: in aIle schemas en printen geldt steeds dat de met
index 0 aangegeven bit de minst signifikante bit is;

'de met index 7 aangegeven bit is dus de meest signifikante
bit.
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'zendgedeelte' van de zendef, gezien vanaf de bedradings?'ijde
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de omcirkelde eijfers bij de komparatoren geven aan

welke drempel daar wordt ingesteld.

de eijfers bij de afzoDderlijke komparator ie's geven

aan welke bit van dat woord daar wordt ingesteld.
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De omcirkelde cijfers bij de multiplexer-kombinaties
geven aan welk bit van het representatieve woord daar
wordt gegenereerd.
de cijfers bij de afzonderlijke multiplexers geven aan
welk representatief woord daar wordt gegenereerd.
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