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Samenvatting 

Dit verslag behandelt de resultaten van een onderzoek dat 
verrricht werd ten behoeve van het Jet-Printing project van Stork 
X-Cel te Boxmeer. Het onderzoek diende de mogelijkheden aan te 
geven voor snel datatransport van een achtergrondgeheugen naar de 
inkjets in de te ontwikkelen jet-printers. 
Het is gebleken dat van de verschillende mogelijke 
achtergrondgeheugens, disk- en/of tapedrives practisch toepasbaar 
zijn. De datarates welke deze bereiken, ligt bij standaardtypes 
rond de 3 MB/s, wat slechts een fractie is van de vereiste 
70 MB/s. 
Om van de beperkte bandbreedte van deze achtergrondgeheugens een 
zo goed mogelijk gebruik te maken, ZlJn verschillende 
datacompressie technieken bestudeerd en in experimenten getest op 
hun bruikbaarheid. 
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat compressiemethoden 
gebaseerd op transfarmtechnieken relatief rekenintensief zijn, 
zodat het twijfelachtig is of met deze technieken de vereiste 
datarates gehaald kunnen worden. 
Het onderzoek heeft zich derhalve geconcentreerd op de z.g. 
differential pulse code modulation (DPCM) techniek. 
Compressie/decompressie met deze techniek vergt niet zo veel 
rekentijd, en DPCM ccders en decoders ZlJn zelfs relatief 
eenvoudig in hardware te implementeren. De experimenten werden 
uitgevoerd op een aantal testbeelden, waarvan een deel afkomstig 
was van een image-processing systeem, en een deel gegenereerd 
werd met behulp van een model voor beelddata. 
De beste resultaten werden behaald met een combinatie van 4 bit 
DPCM en entropie coding. Deze combinatie geeft een compressie met 
een factor 3. 
Indien deze techniek gebruikt wordt in een van de voorgestelde 
hardware architecturen, kan er een datarate worden gehaald van 
ongeveer 35 MB/s. Dit is slechts de helft van de vereiste 70 
MB/s, zodat verder onderzoek nodig is teneinde hogere 
compressiefactoren te bereiken. Verschillende alternatieven voor 
verder onderzoek worden in dit verslag aangegeven. 
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1. Inleiding. 

Dit verslag behandelt de resultaten van een onderzoek dat 
verricht werd ten behoeve van het Jet-Printing project van Sterk 
X-Cel te Boxmeer. Het onderzoek diende de mogelijkheden aan te 
geven voor snel datatransport van een achtergrondgeheugen naar 
de inkjets in de te ontwikkelen jet-printers. 
In het volgende zal eerst een indruk worden gegeven van het soort 
data, en de snelheden waarmee gewerkt gaat worden. 

De te transporteren data bestaat uit beeldinformatie, opgebouwd 
uit een raster van pixels (picture elements, ook wel pels 
genoemd), met voor elke pixel de in de druktechnologie 
gebruikelijke basiskleuren magenta, geel, cyaan. Ter verkrijging 
van een goede grijsbalans (en mogelijk contrastverbetering) is 
hieraan ook nog zwart toegevoegd. Uit perceptief onderzoek is 
gebleken dat de mens in een monochroom beeld niet meer dan 64 
grijsniveaus kan onderscheiden, terwijl in een kleurenbeeld niet 
meer dan 256 niveaus per kleur kunnen worden onderscheiden [1]. 
Het is derhalve logisch dat ook in dit onderzoek wordt uitgegaan 
van een codering in 256 niveaus (8 bits) per pixel per kleur. Per 
pixel zijn er dus 4 bytes nodig. 

De benodigde effectieve datarate van het achtergrondgeheugen naar 
de inkjets is afhankelijk van het aantal inkjets dat 
tegelijkertijd bestuurd dient te worden, de snelheid waarmee de 
inkjets druppels afleveren, en de hoeveelheid druppels die per 
pixel beschikbaar zijn. 
De eerste parameter (het aantal inkjets) varieert van machine tot 
machine. In de eerste generatie zijn het er vier, in toekomstige 
generaties zijn het er wellicht enkele duizenden. Ook de andere 
twee parameters liggen niet vast. Er is derhalve een andere 
benaderingswijze nodig om tot een schatting van van de benodigde 
datarate te komen. 
Stel men print met een resolutie van 10 pixels/mm, en men wil een 
oppervlakte gelijk aan 180 vel A4 formaat per minuut kunnen 
printen. Uit een eenvoudige rekensom blijkt dan, dat er een 
datarate van 72 MB/s nodig is. Deze datarate is natuurlijk niet 
voor elke te ontwikkelen machine hetzelfde, (in de eerste 
generatie ligt de datarate onder de 250 KB/s) maar ze geeft een 
indruk van de uiteindelijk te halen snelheden. 



2. Globale architectuur 

Een sterk vereenvoudigde weergave van het traject 
achtergrondgeheugen - inkjets ziet er als volgt uit 

Rs 
storage inkjets 

figuur 1 

Hierin is Rs de datarate van het geheugen naar het processor 
gedeelte, en Ri de datarate van processor naar de inkjets. 
In het ideale geval geldt Rs=Ri. In dit geval geeft het processor 
gedeelte de data alleen maar door. Daar de snelheden van de 
inkjets en het geheugen in het algemeen niet hetzelfde zullen 
(kunnen) zijn, moet van tijd tot tijd de relatie Rs>Ri gelden. 
Het processor gedeelte zal in dit geval de data van het 
achtergrondgeheugen moeten bufferen. Indien de relatie Rs>Ri 
altijd geldig is, en de totale hoeveelheid data die 
getransporteerd moet worden rond de 500 MB ligt, waarbij geldt 
dat Rs b.v. 1% groter is dan Ri, dan zal het buffergeheugen dus 5 
MB groot moeten zijn. 
Om het buffergeheugen klein te houden is het daarom wenselijk dat 
de datastroom van het achtergrondgeheugen naar het processor 
gedeelte van tijd tot tijd onderbroken kan worden. Dit heeft 
consequenties voor de keuze van het soort achtergrondgeheugen, 
(zie hoofdstuk 3). 
Niet alleen Rs maar ook Ri is een funktie van de tijd, daar de 
inkjets tussen 2 beelden in (of tussen 2 scanlijnen bij 
drumprinters) geen data nodig hebben. 

Uit figuur 1 wordt duidelijk dat het processor gedeelte de 
maximale datarate (voor het gemak in dit verslag op 70 MB/s 
gesteld) moet kunnen verwerken. Standaard (micro- of mini-) 
computersystemen kunnen deze snelheid niet halen. De maximale 
transfer snelheid op de VME-bus en de Multibus II ligt rond de 40 
MB/s. De nieuwste bus voor de VAX-serie minicomputers (VAXBI) 
haalt een maximale burstrate van 13.3 MB/s. Standaard processors 
zijn nog trager, zo haalt een 16 MHz 68020 zo'n 4.5 MB/s. 
Een voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is het 
gebruik van parallel processing. Het datapad gaat er dan als 
volgt uit zien : 
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Rs/N Ri/N 
inkjets 

starage 

Rs/N Ri/N 
processing N inkjets 

figuur 2 

Het is duidelijk dat met deze architectuur, de datarate per 
processorgedeelte tot realistische waarden kan worden 
teruggebracht door het aantal processors (N) te verhogen. Tevens 
is het nu mogelijk om met behoud van dezelfde architectuur de 
totale rate Ri naar wens te vergroten of te verkleinen door 
processor-gedeelten toe te voegen of weg te halen. Dit heeft het 
voordeel dat de verschillende machines (met verschillende 
snelheden) allen dezelfde architectuur kunnen krijgen (met 
slechts verschillende waarden voorN). 
Uiteraard verandert met Ri ook de rate Rs. Dit is in principe op 
2 manieren te ondervangen. De eerste mogelijkheid is om een 
sneller (of langzamer) achtergrondgeheugen te gebruiken 
afhankelijk van de gewenste maximale Ri (en dus Rs). Een tweede 
mogelijkheid is het gebruik van steeds hetzelfde 
achtergrondgeheugen, waarbij men bij lagere Ri een zeker gedeelte 
van Rs niet gebruikt door bijvoorbeeld om de N bytes een aantal 
redundante bytes uit de datastroom van het achtergrondgeheugen te 
verwijderen. 

In hoofdstuk 3 zal blijken dat ook de achtergrondgeheugens niet 
zonder meer een datarate van 70 MB/s aan kunnen. 
Men zou daarom kunnen besluiten om ook het achtergrondgeheugen 
meervoudig uit te voeren, zodat men de onderstaande architectuur 
krijgt : 
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Rs/N Ri/N 
storage 1 processing 1 inkjets 

Rs/N Ri/N 
storage N processing N inkjets 

figuur 3 

Een andere mogelijkheid is het terugbrengen van de rate Rs door 
middel van datacompressie (zie hoofdstuk 4 e.v.). Het decoderen 
van de gecomprimeerde data vergt meer van de processorgedeelten, 
maar maakt het wellicht mogelijk om toch nog de architectuur van 
figuur 2 te gebruiken. 
Behalve door datacompressie, kan men de rate Rs ook nog 
terugbrengen door de informatie voor de kleur zwart weg te laten 
uit de datastroom van het achtergrondgeheugen, en deze later 
weer toe te voegen. Dit is mogelijk omdat de informatie voor de 
kleur zwart in principe bepaald wordt door de informatie voor de 
drie basiskleuren (magenta, cyaan en geel). De relatie tussen de 
drie basiskleuren en zwart is echter niet eenvoudig, en de mate 
van zwarttoevoeging voor een bepaalde combinatie van de drie 
basiskleuren zou eigenlijk regelbaar moeten zijn tijdens het 
drukproces. Dit laatste is vooral belangrijk als de 
beeldinformatie gecomprimeerd is zodat het lang kan duren voordat 
de zwart-informatie is aangepast in de originele data, en alle 
beeldinformatie weer opnieuw gecomprimeerd is. 
Vooral bij een continue drukproces kan het wenselijk zijn om alle 
4 de kleuren continue te kunnen regelen. 

De structuur van het processorgedeelte zou er bij een systeem met 
gecomprimeerde data en zwarttoevoeging ruwweg als volgt uit 
kunnen zien : 

Rs/NF Ri/N 
buffer decoder zwartoevoeging 

figuur 4 

Hierbij geeft de factor F, in de rate naar de buffer toe, de 
totale reductie in de datarate als gevolg van datacompressie en 
zwarttoevoeging weer. 
Voor de implementatie van 
denken aan programmeerbare 

bovenstaand processorgedeelte kan men 
hardware (b.v. gate arrays) en/of 
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zeer snelle processoren (b.v. transputers, Amd29000 etc.). 

Een complicatie die zich voordoet bij het toevoegen van 
zwartinformatie (of het aanpassen van de kleuren) tijdens het 
printproces, is het feit dat de verschillende inkjets (nozzles) 
een zekere afstand tot elkaar hebben. In de eerste generatie 
printers is deze afstand ongeveer 12 mm wat bij een resolutie van 
16 pixels/mm overeenkomt met 192 beeldlijnen. Op het moment dat 
de nozzle voor de kleur geel lijn N print, krijgt de nozzle voor 
de kleur cyaan dus de informatie voor lijn N+192 etc. Om de 
kleuren realtime te kunnen aanpassen, dienen er dus ongeveer 576 
lijnen gebufferd te worden, wat op AO-formaat met 16 pixel/mm 
overeenkomt met ongeveer 2.7 MB geheugenruimte. 



9 

3. Achtergrondgeheugens 

De achtergrondgeheugens die zijn onderzocht, zijn te verdelen in 
3 groepen; 

- Optische geheugens 
- Halfgeleider-geheugens 
- Magnetische geheugens 

In de volgende 3 paragrafen zullen de voor- en nadelen van de 
verschillende groepen worden besproken. 

3.1 Optische geheugens 

Optische diskdrives hebben een grote opslagcapaciteit ( > 1 GB), 
en kunnen goed gebruikt worden voor de archivering van beelden. 
De nadelen van het gebruik van optische geheugens als 
achtergrondgeheugen in inkjetprinters, zijn de lage transferrate 
( < 3 MB/s), en het feit dat ze vooralsnog niet wisbaar zijn, 
zodat manipulatie van de beelddata niet zonder meer mogelijk is. 
In de nabije toekomst zal hierin echter verandering komen, 
waardoor optische diskdrives de concurrentie met magnetische 
diskdrives aan zullen kunnen. 

3.2 Halfgeleider-geheugens 

Het grote voordeel van halfgeleider-geheugens is uiteraard de 
hoge transferrate. Door gebruik te maken van grote woordlengtes 
(b.v. 128 bit) kan men transferrates boven de 100 MB/s halen. 
Halfgeleider-geheugens hebben voor de gegeven toepassing echter 
ook een aantal nadelen. Een eerste is het feit dat men naast een 
halfgeleider geheugen toch nog een ander soort 
achtergrondgeheugen nodig heeft om de beelden op te slaan, 
waarbij de transferrate van dit achtergrondgeheugen (optisch of 
magnetisch) niet al te laag mag zijn omdat anders het transport 
van de beeldinformatie van achtergrondgeheugen naar halfgeleider 
geheugen veel meer tijd in beslag neemt dan het printen zelf. 
Een ander nadeel vormt de betrouwbaarheid. Voor een geheugen van 
1 GB (AO-formaat met 16 pixels/mm) zijn 8192 1 Mb geheugen-chips 
nodig. Indien deze een failurerate hebben van 10-6. dan is de 
failurerate van het gehele geheugen 0.0082. Dit betekent dat er 
gemiddeld 1 fout in 121 uur optreedt. In feite is de MTBF nog 
lager als gevolg van de te gebruiken (8192) IC-voetjes, en de 
meer dan 130000 soldeercontacten. Ook de benodigde voeding voor 
dit geheugen (max. 8192 maal 0.3 W = 2.5 KW) zorgt ervoor dat de 
MTBF verder daalt. Uit een model voor de berekening van de MTBF 
dat bij STORK wordt gebruikt volgt voor het hierboven beschreven 
halfgeleider geheugen een MTBF van ongeveer 30 uur ! 
Uiteraard kan men de MTBF verhogen door het gedissipeerde 
vermogen te verkleinen (b.v. door niet alle chips tegelijk te 
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refreshen), doordeIC's direct op de printplaat te solderen, en 
(in de toekomst) door gebruik te maken van 4 Mb of zelfs 16 Mb 
chips. 
Gezien het feit dat betrouwbaarheid een van de belangrijkste 
eisen is voor de te ontwikkelen printers, moet men concluderen 
dat halfgeleider geheugens vooralsnog niet bruikbaar zijn voor 
deze toepassing. 
Overigens is op dit moment 
geheugen veel te hoog. Bij een 
het geheugen boven f 200000,-. 

3.3 Disk en Tape geheugens 

ook de prijs van een dergelijk 
prijs van f 25,- per chip, komt 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2, kunnen disk en tape geheugens niet 
zonder meer de vereiste datarate van 70 MB/s aan. Standaard disk 
drives halen niet meer dan 3 MB/s (ESMD drives) [2]. Ook de disk 
drives welke gebruikt worden bij minicomputers en mainframes gaan 
niet sneller. Zo haalt een RA81 disk drive voor VAX mini's 2.2 
MB/s, en een 3380 voor IBM mainframes 3 MB/s. 

Een manier om een hogere datarate te krijgen is het parallel 
schakelen van meerdere drives (disk striping) [3]. Dit vereist 
echter uitgebreide maatregelen om de variaties in de rates van de 
verschillende drives op te kunnen vangen. Deze techniek vereist 
dan ook vaak een ingreep in de drives zelf. Het bedrijf 
Polymorphic Storage Corp. (Los Gatos Cal.) haalt met deze 
techniek datarates van 200 MB/s door 80 drives parallel te 
schakelen ! 

Een andere manier om een hogere datarate te verkrijgen is om de 
verschillende oppervlakken van de schijven binnen een drive 
parallel af te lezen. Control Data Corp. levert een drive (Hydra) 
welke met deze techniek een rate van 12 MB/s haalt. 

Een zeer snelle tape drive wordt geleverd door Thorn EMI 
Datatech. De HDRS drive van dit bedrijf haalt 18 MB/s. Een minder 
snelle maar ook goedkopere drive wordt geproduceerd door 
Honeywell. Hun VLDS systeem (gebaseerd op een VHS video-recorder) 
haalt 4 MB/s. 

Een nadeel van disk drives ten opzichte van tape drives, is het 
feit dat disk drives geregeld van track naar track moeten 
stappen. Deze step-time ligt veelal rond de 3 ms. Na elke stap 
duurt het maximaal 1 omwenteling van de schijf voordat het begin 
van de track is gevonden (latency time). Dit duurt bij 3600 rpm 
dus maximaal 16.7 ms. 
Daar staat tegenover dat tape drives in het algemeen niet snel 
gestopt en weer herstart kunnen worden, zodat er relatief grote 
buffers nodig zijn om de Rs aan te passen aan Ri. De HDRS drive 
van Thorn EMI heeft dit nadeel overigens niet daar de transfer 
snelheid van deze drive continu variabel is tussen 1.25 MB/s en 
18 MB/s. 
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Een ander voordeel van tape drives is het feit dat 
gebruikt kunnen worden voor archivering. Bij 
drives is hiervoor een apart tape systeem nodig. 

de tapes zelf 
de meeste disk 

Bij continue drukprocessen wordt de beeldinformatie herhaaldelijk 
van het achtergrondgeheugen gelezen. Bij het gebruik van een tape 
drive levert dit een probleem op, daar het terugspoelen van een 
tape relatief veel tijd in beslag neemt. Bij disk drives is dit 
probleem in veel mindere mate aanwezig. Indien noodzakelijk kan 
het achtergrondgeheugen dubbel uitgevoerd worden, waarbij van een 
van de drives de data wordt afgelezen terwijl de andere 
terugspoelt. 

3.4 Conclusies 

Uit de bovenstaande 3 paragrafen wordt duidelijk dat magnetische 
disk (of tape) geheugens vooralsnog de meeste mogelijkheden 
bieden om werkbaar systeem met de gestelde datarate te ontwerpen. 
Hierbij zal moeten worden uitgegaan van een architectuur als in 
figuur 3, gezien de beperkte transferrates van disk drives. Om 
het benodigde aantal disk drives zo laag mogelijk te houden, is 
ook het gebruik van datacompressie wenselijk. De verschillende 
datacompressie technieken zullen in het volgende hoofdstuk worden 
besproken. 
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4 Data Compressie 

Er is de laatste jaren veel werk verricht op het gebied van 
datacompressie, met name de compressie van beeldinformatie. Dit 
omdat men door compressie van beeldinformatie zeer dure 
satelliet-verbindingen efficienter kan gebruiken. Tevens is 
compressie van belang voor het opslaan van beelden in databases 
(voor b.v. vingerafdrukken, constructie-tekeningen etc.). 

Een practische methode voor datacompressie moet aan de volgende 
eisen voldoen : 

1. De originele data moet zo goed mogelijk reproduceerbaar zijn. 
2. De compressie factor moet zo groot mogelijk zijn. 
3. Het compressie algorithme moet eenvoudig I snel zijn. 

Vooral de eerste eis is zeer moeilijk te quantiseren, daar een 
analytische maat voor de vervorming, zoals de Mean Square Error, 
niet goed overeenkomt met de subjectieve beoordeling door de 
kijker. 
Een van de oorzaken hiervoor is het feit dat het menselijk oog 
niet voor elk frequentiegebied even gevoelig is. Zo worden 
intensiteiteverschillen in geel licht minder goed waargenomen dan 
intensiteiteverschillen in blauw licht. Hierdoor is het mogelijk 
dat een beeld met relatief veel geel en weinig blauw beter wordt 
bevonden dan een beeld met veel blauw en weinig geel, hoewel een 
meting van de verschillen tussen de gereconstrueerde beelden en 
de originelen een andere conclusie zou rechtvaardigen. 
Overigens is het mogelijk gebruik te maken van bovenstaand 
verschijnsel, door b.v. voor geel-informatie een hogere 
compressie factor te nemen, met een overeenkomstig 'slechtere' 
reconstructie van deze informatie, zonder dat dit met het oog kan 
worden waargenomen. 

Gezien de 
universeel 
ook vele 
onderzocht 

bovenstaande 3 eisen, is het begrijpelijk dat er geen 
toepasbare, optimale oplossing bestaat. Er zijn dan 
verschillende compressie methoden die gebruikt en/of 
worden. 

De wiskundige basis voor het datacompressie probleem is gelegd 
door C.E. Shannon [4]. In zijn werk geeft Shannon een methode aan 
om de minimum datarate te berekenen voor de transmissie van een 
bepaald signaal, gegeven een gewenste maximale vervorming. Helaas 
is deze berekening zeer moeilijk voor practische signaal-bronnen, 
en geeft Shannon niet aan hoe een optimale encoder voor het 
gegeven signaal geconstrueerd moet worden. 

Een eerste scheiding tussen de vele compressie methoden is te 
maken op basis van een perfecte of niet-perfecte reconstructie 
van het originele signaal. 
Compressie methoden met een perfecte reconstructie, zoals Run
Length-Coding en Huffman codering hebben in het algemeen lagere 
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compressie factoren dan technieken zonder perfecte reconstructie. 
Echter, voor bepaalde soorten van informatie (beelden), geven 
technieken met perfecte reconstructie betere resultaten. Een 
voorbeeld hiervan is de Run-Length-Coding van constructie
tekeningen, welke uit slechts 2 'kleuren' bestaan. Dit soort 
beelden vormt een speciale categorie daar ze een zeer lage 
entropy bezitten. Voor beelden met meerdere kleuren en hogere 
entropy is het echter mogelijk dat Run-Length-Coding in het 
geheel geen compressie van de originele data toelaat, of zelfs 
het origineel expandeert. Men kan dus zeggen dat Run-Length
Coding erg afhankelijk is van de statistiek van het origineel. 
Op grond van het bovenstaande kan men een vierde eis opstellen 
waaraan een compressie techniek moet voldoen : 

4. De compressie factor moet onafhankelijk zijn van de statistiek 
van het origineel. 

Een alternatief is het gebruik van verschillende compressie 
algorithmen voor verschillende soorten beelden. Dit is evenwel 
strijdig met de derde eis welke eerder gesteld werd. 

De balangrijkste methoden voor 
reconstructie ZlJn te verdelen 
transferm coding en DPCM coding. 
paragrafen besproken. 

compressie met niet-perfecte 
in twee groepen, te weten 
Deze worden in de volgende 

4.1 Transferm Coding (Hadamard transform) 

In het algemeen is compressie van beeldinformatie mogelijk omdat 
opeenvolgende pixels sterk aan elkaar gecorreleerd zijn. Door 
deze correlatie te verwijderen tijdens de compressie wordt 
redundantie uit het signaal gehaald. 
Bij transferm coding technieken, worden groepen van gecorreleerde 
pixels getransformeerd naar een gegeneraliseerd frequentie 
domein, waarin ze in het ideale geval onderling onafhankelijk 
zijn. Een bekende methode is b.v. de Fourier transform. 
Toepassing van deze transformatie zorgt ervoor dat de transferm 
coefficienten, in het frequentie domein, de hoogste waarden 
hebben bij lage frequenties. Men kan dan de hoeveelheid data 
verkleinen door de coefficienten voor de hogere frequentie 
componenten met minder bits of zelfs in het geheel niet te 
coderen. 
De optimale transferm is de zogenaamde Karhunen-Loeve transferm 
[1]. Deze transferm zorgt voor een complete decorrelatie van de 
pixels in het frequentie domein, en een minimale Mean Square 
Error. Helaas heeft de Karhunen-Loeve transferm twee ernstige 
nadelen 

- Ze is erg afhankelijk van de statistiek van de bron. 
-Er bestaat geen 'snel' algorithme voor (zoals FFT). 

Ook de meeste andere transferm coding methoden zijn erg duur in 
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termen van rekentijd. De meeste vergen floating point 
bewerkingen. 
Als voorbeeld van een transfarm techniek zal nu de Hadamard 
transfarm worden beschreven. 

Een van de eenvoudigste transfarm coding technieken is de 
Hadamard transfarm [5]. Zoals de meeste transfarm algorithmen 
gaat het Hadamard-algorithme uit van een N bij N subbeeld uit het 
complete beeld (meestal worden 4 bij 4 of 8 bij 8 subbeelden 
gehanteerd). Dit subbeeld wordt getransformeerd met behulp van de 
Hadamard-matrix. Dit is een orthogonale matrix waarvan de 
elementen bestaan uit +1 of -1. Een N bij N Hadamard-matrix 
voldoet aan de volgende vergelijking 

HH=NI 

Waarin I de eenheidsmatrix is. De laagste orde Hadamard-matrix 
ziet er als volgt uit : 

[: _:] 
Met behulp van een N-de orde Hadamard-matrix (H) kan men een 
matrix (G) van orde 2N construeren met behulp van de volgende 
formule : 

G = [: _:] 

De Hadamard transfarm van een N bij N subbeeld F kan men nu als 
volgt schrijven 

T=HFH 

waarin H de N bij N Hadamard matrix is. Indien de resulterende 
matrix T links en rechts vermenigvuldigd wordt met de matrix H, 
krijgt men : 

HTH=HHFHH 

Daar echter geldt HH=NI, kan men dit ook schrijven als 

HTH=NFN, ofwel F=HTH/N 2 

Van de resulterende matrix T hebben de elementen met de laagste 
indices de grootste waarde. Door nu alleen deze elementen te 
quantiseren en te verzenden, verkrijgt men een datareductie. 
Er bestaat een snelle versie van het transfarm algorithme voor 
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een-dimensionale subbeelden, dat Nlog(N) (logarithme basis 2) 
operaties vergt, waarbij deze operaties bestaan uit optellen dan 
wel aftrekken. De prestaties van deze een-dimensionale variant 
zijn echter wat betreft de compressiefactor beduidend minder dan 
bij andere transferm methoden. 

Van de meeste transferm coding methoden bestaan adaptieve 
versies. Hierbij past men de transferm coefficienten (of ook de 
quantisatie van het te versturen signaal) continu aan, zodat 
telkens een lokaal optimale transferm kan worden uitgevoerd. 
Uiteraard moet men nu behalve de getransformeerde beeldinformatie 
ook de nieuwe coefficienten verzenden, maar het netto resultaat 
is een grotere compressiefactor, en een gereduceerde 
afhankelijkheid van de statistiek van de bron. Het nadeel van 
deze adaptieve methoden is de veel grotere complexiteit van de 
algorithmen. 
In de literatuur worden met transferm 
van 1 tot 3 bit/pixel (uitgaande van 8 
van uiteindelijke vervorming, en van 
beeldinformatie. 

4.2. Vector quantisatie 

coding datarates gehaald 
bit/pixel), afhankelijk 
de statistiek ven de 

Een enigzins afwijkende transferm coding techniek is de zg. 
vector quantisatie [6,9]. Deze methode is interessant omdat het 
decoderen van de gecomprimeerde data slechts bestaat uit table
lookup, zodat dit zeer snel kan gebeuren. Uiteraard betekend dit 
dat het comprimeren evenredig langer duurt. 
In deze techniek wordt uitgegaan van een codeboek met N 
elementen. Elk element wordt geindexeerd met een k bit getal. De 
elementen bestaan uit een reeks van m pixels, of een een vector. 
Tijdens het coderen wordt bij elke vector het element in het 
codeboek gezocht welke het minst afwijkt van de gegeven vector. 
Vervolgens wordt de bijbehorende k bit index verzonden. De 
decoder hoeft nu slechts in het codeboek het element behorende 
bij de ontvangen index te lezen. 
De data wordt gecomprimeerd omdat niet alle mogelijke vectoren in 
het codeboek staan, maar slechts de meest waarschijnlijke 
vectoren. Uitgaande van 8 bit/pixel, is de compressiefactor dus 
8m/k. 
De resultaten van deze methode ZlJn erg afhankelijk van de 
compilatie van een geschikt codeboek. In principe wordt een 
codeboek gegenereerd aan de hand van de te comprimeren data. Dit 
is zeer moeilijk als een real-time proces te implementeren (in de 
gegeven toepassing kan deze compilatie echter off-line gebeuren). 
Een voordeel van deze techniek is dat ze ongevoelig is voor 
transmissiefouten. Een nadeel is dat efficiente codering lange 
vectoren vraagt, waardoor er veel geheugen nodig is om het 
codeboek op te slaan. 
Ook van deze transferm methode bestaan adaptieve versies (6], 
waarbij voor kleine subbeelden kleine codeboeken worden berekend 
en verzonden, samen met de gecomprimeerde data. Bij deze variant 
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is de benodigde hoeveelheid ruimte voor 
relatief klein, en is het mogelijk om 
redelijke tijd samen te stellen. 
Een algorithme om een codeboek samen te 
volgt 

het 
het 

codeboek dus ook 
codeboek binnen 

stellen verloopt als 

1. Ga uit van een initieel codeboek bestaande uit een aantal 
vectoren uit de te coderen data. 

2. Codeer een verzameling testvectoren met het codeboek, en 
bereken de resulterende vervorming. Als deze klein genoeg is dan 
stopt het algorithme. 

3. Voor elk element i, bepaal de optimale vector V voor alle 
vectoren die op element i zijn afgebeeld, en maak vector V het 
nieuwe element i. Ga verder met stap 2. 

Het is duidelijk dat bovenstaand algorithme veel rekentijd in 
beslag neemt. Tevens is het zo dat de resulterende vervorming als 
berekend in stap 2 vele locale maxima en minima vertoont als 
functie van de vectoren in het codeboek, zodat de resultaten van 
het algoritme sterk afhangen van de keuze van het initiele 
codeboek. Beduidend snellere algorithmen zijn (nog) niet 
gevonden. 

4.3. DPCM coding 

Ook bij DPCM coding (differential pulse code modulation, of ook 
predictive coding) wordt gebruik gemaakt van de sterke correlatie 
tussen opeenvolgende pixels [1,7,8,9]. Een zeer simpele 
voorstelling van DPCM coding ziet er als volgt uit : 

+ E E + 
x ====9F=============O===== ======o==============~===== y 

+ 

cocter decoder 

figuur 5 

In plaats van het originele signaal, wordt bij DPCM steeds het 
verschil tussen 2 opeenvolgende pixels verzonden. Als gevolg van 
de correlatie tussen 2 opeenvolgende pixels, heeft het verschil 
signaal (E) een kleinere variantie dan het originele signaal, en 
kan het dus met minder bits worden gecodeerd. Deze codering 
geschiedt met een (in het algemeen niet uniforme) quantisator als 
in de volgende figuur : 
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x +~ ==~========IQ~ 

E + 
----o============r==== 

+ 
y 

delay delay 

figuur 6 

In de configuratie van figuur 6, blijft een fout ten gevolge van 
de quantisatie in principe oneindig lang doorwerken in het 
uitgangssignaal (Y). Een betere methode is daarom de volgende 

X + o E 10:1=1 ====;r=E=q== 
-1 . . 11+ 

IF==============o 

Eq + 
=====o==============~=== 

+ 
y 

delay 
delay 

figuur 7 

In bovenstaande figuur blijven alleen transmissie fouten tussen 
cocter en decoder doorwerken in het uitgangssignaal. 
De verschillende mogelijke waarden zullen (zelfs bij niet
uniforme quantisatie) niet allemaal even vaak voorkomen. Men kan 
derhalve dit signaal nog verder comprimeren met behulp van een 
Huffman code. Dit wordt voorgesteld door de blokken EC en ED 
(entropy coding resp. decoding) in onderstaande figuur. 

+ E 
X=o== y 

+ 

delay 
delay 

figuur 8 

Het nadeel van deze extra codering is dat de Huffman code een 
variabele lengte code is, zodat codering en decodering relatief 
moeilijk in hardware te implementeren zijn. 
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In plaats 
maken van 
uit een 
predictie 

van de predictie van sample x(n) alleen afhankelijk te 
het voorgaande sample x(n-1), kan men deze ook bepalen 

lineaire combinatie van p voorgaande samples. De 
voor sample x(n) heeft dan de vorm : 

al*x(n-l)+a2*x(n-2)+a3*x(n-3)+ .... +ap*x(n-p) 

De optimale waarden voor de coefficienten al t/m ap kunnen worden 
bepaald uit de te coderen data (of een representatief deel 
daarvan). In het algemeen zijn deze coefficienten echter geen 
gehele getallen zodat men veelal moet volstaan met een 
benadering van de optimale coefficienten. Tevens is het zo dat de 
coefficienten, en dus de gehele cocter en decoder sterk 
afhankelijk van de statistiek van de bron. Er wordt dan ook vaak 
gebruik gemaakt van adaptieve methoden (ADPCM [10,11]). Hierbij 
worden de coefficienten van de predietor of de quantisator (of 
beide) continu aangepast. 

In het algemeen 
goed als die 
decoder Z1Jn 
implementeren. 

4.4. Conclusies 

zijn de prestaties van DPCM technieken niet zo 
van transfarm technieken [8]. De DPCM cocter en 
echter relatief eenvoudig in hardware te 

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd vermeld, worden aan 
een datacompressie techniek de volgende 4 eisen gesteld : 

1. De originele data moet zo goed mogelijk reproduceerbaar zijn. 
2. De compressie factor moet zo groot mogelijk zijn. 
3. Het compressie algorithme moet eenvoudig I snel zijn. 
4. De compressie factor moet onafhankelijk zijn van de statistiek 

van het origineel. 

Methoden met perfecte reconstructie van de gecomprimeerde data 
voldoen veelal zeer goed aan de eisen 1,2 en 3, maar hebben zeer 
slechte eigenschappen met betrekking tot de 4e eis. 
Transfarm coding technieken voldoen aan de eisen 1,2 en 4 maar 
zijn veelal zeer rekenintensief, zodat het onwaarschijnlijk is 
dat met deze technieken een datarate van ongeveer 70 MB/s gehaald 
kan worden. Een uitzondering hierop zou vector-quantisatie kunnen 
zijn, daar met deze techniek uiterst snel gedecodeerd kan worden. 
Dit weegt echter niet op tegen de evenredig langere tijd die 
nodig is om de data te comprimeren. 
De DPCM techniek heeft niet de beste eigenschappen met 
betrekking tot alle 4 de eisen afzonderlijk, maar ze levert bij 
geen enkele van de eisen onoverkomelijke bezwaren op. DPCM biedt 
derhalve de meeste kansen voor succesvolle implementatie van 
datacompressie binnen de gegeven toepassing. 
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5. Beeldgeneratie, model 

Voor de beproeving van compressie methoden is het noodzakelijk 
dat men de beschikking heeft over beeldinformatie. Het is 
echter gevaarlijk om een bepaald ontwerp te optimaliseren aan de 
hand van een beperkt aantal testbeelden. Er is derhalve gezocht 
naar modellen voor beelddata met behulp waarvan men in principe 
oneindig veel beelden kan genereren. 

In tegenstelling tot spraak, ZlJn de pixel-waarden in beelden 
niet Gaussisch verdeeld. Het enige statistische gegeven dat in 
alle beelden voorkomt is de grote correlatie tussen dicht bij 
elkaar liggende pixels. Deze correlatie wordt vaak 
gemodelleerd met behulp van de volgende formule 

R(x,y)=exp(-kl~dx~-k2~dy~) 

waarin dx en dy de afstanden tot punt x,y voorstellen. Een van 
de consequenties van de hoge correlatie tussen naburige pixels, 
is het feit dat het verschil-signaal tussen 2 naburige pixels een 
scherpe piek heeft bij de waarde 0, en goed gemodelleerd kan 
worden met een Laplace verdeling. 

Er zijn weinig gegevens bekend over hogere orde statistieken van 
beelddata. Dit omdat deze statistieken erg variabel zijn, en 
omdat er geen goede methode bestaat om van deze statistieken 
gebruik te maken ten einde een hogere compressie factor te 
verkrijgen. 

Een veel gebruikt model voor 
Regressief (AR) model. Dit 
uitvoering uit een lineaire 
zoals in onderstaande figuur : 

beeldinformatie is het Auto
model bestaat in de simpelste 

predietor en een randomgenerator, 

+ 
11 Random l1lF======o=====================9r=======> x 

~=9~~~ Predietor ~~~F==~ 

figuur 9 

Daar het random signaal in feite het verschil aangeeft tussen 2 
opeenvolgende pixels, is deze Laplace verdeeld met gemiddelde 0. 
Dat bovenstaande figuur een redelijk model voor beeldinformatie 
is, kan men intuitief aanvoelen door te bedenken dat een 
predietor in een DPCM coder een redelijke voorspelling voor de 
momentane pixel-waarde kan maken, op grond van een aantal 
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voorgaande pixels. Een DPCM coder vormt dus een aardig model 
voor de te voorspellen data. Het random signaal representeert 
daarbij de fout in de voorspelling. 

Het model kan verbeterd worden door meerdere predietors op te 
nemen waarbij de predietor welke de momentane predictie levert 
gekozen wordt m.b.v. een random generator. Een verdere 
verbetering is de introductie van een bron met uniforme 
kansverdeling welke structuur en abrupte overgangen in het 
gegenereerde beeld aanbrengt. Zie onderstaande figuur : 

Uniform 

Sl====T=====> x 
+ 

Laplace o,====================~ 

Predietor 2 

Predietor N 

figuur 10 

Daar de uniform verdeelde bron de 
representeert, moet de kans dat 
stand staat relatief klein ZlJn. 
uniforme generator bepaald worden. 

grote vlakken in het beeld 
schakelaar Sl in de bovenste 

De stand van S2 kan met een 

Als basis voor zowel de uniforme als de Laplace generator, dient 
de volgende procedure in 'C' : 



static int rnd1,rnd2,rnd3; 
float frnd() 
{ double temp; 
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rnd1=171*(rnd1%177)-2*(rnd1/177); 
if (rnd1<0) 

} 

rnd1+=30269; 
rnd2=172*(rnd2%176)-35*(rnd2/176); 
if ( rnd2<0) 

rnd2+=30307; 
rnd3=170*(rnd3%178)-63*(rnd3/178); 
if ( rnd3<0) 

rnd3+=30323; 
temp=rnd1/30269.0+rnd2/30307.0+rnd3/30323.0; 
return(temp-(int)temp); 

e generator [13] heeft een runlengte van engveer 6.95E+12. 
De Laplace verdeling wordt nu als volgt verkregen : 

float laplace(mean,deviation) 
float mean,deviation; 
{float frnd(),alpha,temp; 

temp=frnd()*0.50*(alpha=1.4142135623/deviation); 
temp=(log(O.SO*alpha)-log(temp))/alpha; 
if (frnd()<=O.SO) 

temp=-temp; 
return(temp+mean)); 

} 

r het genereren van testbeelden wordt een model gebruikt met 
de volgende 6 predietors 

p1(x,y) = p(x,y-1) 
p2(x,y) = p(x-1,y-1) 
p3(x,y) = p(x-1,y) 
p4(x,y) = p(x+1,y-1) 
p5(x,y) = 2*p(x,y-1)-p(x,y-2) 
p6(x,y) = p(x,y-1)+p(x-1,y)-p(x-1,y-1) 

Alle 6 predietors hebben een gelijke kans om de momentane pixel
waarde te bepalen. Indien de uniforme bron predietor 0 wordt 
genoemd, dan moet gelden, P(pO)+P(p1)+P(p2)+ ... +P(p6)=1. Tevens 
geldt dus, P(p1)=P(p2)= ... =P(p6)=Pq. En dus P(p0)=1-6*Pq. 
Predietor 0 bepaalt de grove structuur van het gegenereerde 
beeld, en P(pO) dient dus klein te zijn ten opzichte van Pq. De 
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fijne structuur in het beeld wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
Laplace bron. Deze heeft een gemiddelde van 0 en een gegeven 
deviatie cr. Het gebruikte model heeft dus 2 parameters. 

1. cr, bepalend voor de fijne structuur van het beeld. 
2. Pq, bepalend voor de grove structuur van het beeld. 

Een nog betere benadering van beelddata kan men verkrijgen door 
de kansen P(p1), ... ,P(p6) afhankelijk te maken van de tijd. Er 
geldt dan dus : P(p1)=f1(t), P(p2)=f2(t), ... ,P(p6)=f6(t) met 
f1(t)+f2(t)+ ... +f6(t)=1-E(t), waarbij E(t)=P(p0)<<1 Tevens kan 
dan nog gelden cr=cr(t). Er is echter weinig bekend over de 
statistieken van de verschillende tijdafhankelijke functies, 
terwijl de hierboven beschreven eenvoudige methode al voldoende 
resultaat geeft. 

De gegenereerde beelddata bestaat uit een raster van 512 bij 400 
pixels met een waarde tussen 0 en 255. Voor de verschillende 
test doeleinden werden 10 beelden gegenereerd met behulp van 
bovenstaand model. Tevens werden 4 beelden gebruikt, afkomstig 
van een image-processing systeem. Deze laatste 4 beelden waren 
oorsronkelijk opgebouwd als een 512 bij 400 raster van RGB 
waarden tussen 0 en 31. De RGB waarden Z1Jn omgezet naar 
grijswaarden tussen 0 en 255 met de volgende formule : 

W=(int)((R+G+B)*2.742) 

N.B. Uit de literatuur is gebleken dat het geen voordeel biedt 
om de verschillende kleurcomponenten gezamelijk te coderen. Er 
bestaat slechts een zeer geringe correlatie tussen de 
afzonderlijke kleuren. 
Een gezamelijke codering kan wel een voordeel opleveren indien de 
RGB waarden worden getransformeerd naar b.v. HLS waarden, daar in 
het HLS stelsel de meeste informatie in de luminantie zit. Het 
menselijk oog is namelijk gevoeliger voor verschillen in 
luminantie dan voor verschillen in b.v. verzadiging (S). Men zou 
daarom de L waarde met meer bits kunnen coderen dan de H en S 
waarden, waardoor een extra compressie bereikt zou kunnen worden. 
Deze techniek introduceert echter 2 extra transformaties (van RGB 
naar HLS, en na compressie, decompressie van HLS terug naar RGB). 
Tevens zijn er geen exacte gegevens bekend over het aantal 
niveaus waarin men de componenten van een HLS signaal dient te 
quantiseren om voor het oog acceptabele resultaten te verkrijgen. 
Ook in verband met de afstand tussen de afzonderlijke nozzles is 
het gewenst de verschillende kleurcomponenten onafhankelijk van 
elkaar te behandelen. 
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6. Statistieken van beelddata, interpretatie. 

Voor het bepalen van de 
signalen, is een programma 
gegevens verzamelt : 

- Naam van de inputfile 
- Grootte van de inputfile 

statistieken van de 
geschreven dat o.a. 

- Gemiddelde waarde van de data 
- Deviatie 
- Maximum waarde 
- Minimum waarde 
- Entropy 

verschillende 
de volgende 

- Zcount (het aantal waarden dat niet in de inputdata voorkomt) 

De resultaten van deze metingen voor de originele files zijn 
hieronder weergegeven . . 

File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 91.93 Mean = 92.46 
Deviation = 63.77 Deviation = 62.42 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 7.42 Entropy = 7.37 
Zcount = 0 Zcount = 0 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze 204800 Si ze = 204800 
Mean = 103.59 Mean = 95.26 
Deviation = 63.15 Deviation = 64.72 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy 7.43 Entropy = 7.42 
Zcount = 0 Zcount = 0 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 96.09 Mean = 96.19 
Deviation = 61.13 Deviation = 63.82 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 7.46 Entropy = 7.54 
Zcount = 0 Zcount = 0 
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File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 95.60 Mean = 98.85 
Deviation = 63.50 Deviation = 62.80 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 7.47 Entropy = 7.41 
Zcount = 0 Zcount = 0 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 100.25 Mean = 104.01 
Deviation = 59.03 Deviation = 58.53 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 6.16 Entropy = 5.79 
Zcount = 4 Zcount = 0 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 74.36 Mean = 104.73 
Deviation = 67.78 Deviation = 72.70 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.18 Entropy = 6.15 
Zcount = 173 Zcount = 163 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 60.22 Mean = 169.72 
Deviation = 57.17 Deviation = 71.09 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.65 Entropy = 4.81 
Zcount = 162 Zcount = 167 

N.B. De files hantestl ... hantestO Zl.Jn gegenereerd met behulp 
van het model. De files piel, pic3, uno en 50 komen uit het 
image-processing systeem. 

Uit de verschillende waarden voor de entropie blijkt, dat de 
kansverdeling van het beeldsignaal de uniforme verdeling 
benadert. (Een uniforme verdeling over het interval 0 .. 255 heeft 
een entropie van 8 bits). De entropie van de beelden uit het 
image-processing systeem ligt lager daar bepaalde waarden uit het 
interval 0 .. 255 niet voor kunnen komen in deze beelden als gevolg 
van de gebruikte conversiemethode (zie voorgaande hoofdstuk). 
Dit blijkt ook uit de waarden voor Zcount. Uit het bovenstaande 
blijkt dat een codering op grond van de entropie van de 
beeldsignalen met behulp van b.v. een Huffman code, weinig tot 
niets oplevert. 
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Interessantere statistieken verkrijgt men door het verschil 
signaal tussen opeenvolgende pixels te meten. Schematisch kan 
men dit als volgt voorstellen 

x 0 

I 
> E 

[j p Predietor lr-o + 
11 

figuur 11 

Hierin is de predietor niets meer als een vertraging van een 
pixel. Er geldt : E(n)=X(n)-P(n), P(n)=E(n-1)+P(n-1)=X(n-1) en 
dus E(n)=X(n)-X(n-1). In principe ligt de waarde van E(n) nu in 
het interval -255 ... 255. Om het verschil signaal binnen 8 bits 
te houden, kan men roodulo 256 rekenen of clippen. In het eerste 
geval negeert men de carry uit de meest significante bit. In het 
tweede geval vervangt men alle uitkomsten boven 127 door 127, en 
alle uitkomsten beneden -128 door -128. Het is duidelijk dat 
clippen gecompliceerder is dan modulo-256 rekenen. Uit de 
literatuur en uit eigen metingen blijkt echter dat clippen betere 
resultaten geeft. De statistieken voor het verschil signaal (E) 
zijn hieronder weergegeven (met clipping en excess 128). 

File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 128.04 Mean = 128.03 
Deviation = 36.50 Deviation = 37.21 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.10 Entropy = 3.26 
Zcount = 0 Zcount = 0 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 128.01 Mean = 128.04 
Deviation = 39.45 Deviation = 37.34 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.25 Entropy = 3.08 
Zcount = 0 Zcount = 0 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest5 
= 204800 
= 128.08 
= 38.26 
= 255 
= 0 
= 3.25 
= 0 

= hantest7 
= 204800 
= 128.04 
= 38.26 
= 255 
= 0 
= 3.26 
= 0 

= hantest9 
= 204800 
= 128.07 
= 33.69 
= 255 
= 0 
= 2.53 
= 3 

piel 
= 204800 
= 127.98 
= 13.61 
= 255 
= 0 
= 3.93 
= 82 

= uno 
= 204800 
= 128.01 
= 15.92 
= 255 
= 0 
= 4.06 
= 72 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest6 
= 204800 
= 128.05 
= 39.06 
= 255 
= 0 
= 3.45 
= 0 

= hantest8 
= 204800 
= 128.02 
= 37.54 
= 255 
= 0 
= 3.18 
= 0 

= hantestO 
= 204800 
= 128.02 
= 35.11 
= 255 
= 0 
= 2.38 
= 0 

= pic3 
= 204800 
= 128.03 
= 17.28 
= 255 
= 0 
= 4.00 
= 72 

= 50 
= 204800 
= 128.00 
= 18.51 
= 255 
= 0 
= 4.21 
= 72 

De resulterende gemiddelde entropie van 3.42 bits betekent dat 
een codering van het verschil signaal m.b.v. een Huffman code 
een compressie van een factor 2 oplevert bij een perfecte 
reconstructie van het originele signaal. (Hierbij moet de 
gebruikte Huffman code echter voor elk beeld opnieuw bepaald 
worden). Het verschil signaal heeft bij benadering een Laplace 
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verdeling met een gemiddelde 0 (of 128 in bovenstaande 
statistieken), en een kleine deviatie. Verdere compressie kan 
bereikt worden door het verschil signaal te quantiseren. 



28 

7. Heuristisch algoritme voor bepaling quantisatie niveaus. 

Men kan compressie van de beelddata bereiken door elk 
beeldelement met waarde Xi (O<i<N-1) de waarde Yj (O<j<M-1 en 
M<N) te geven. De fout welke dan gemaakt wordt voor een 
beeldelement met waarde Xi is dan Xi-Yj. Een maat voor de 
totale fout voor het hele beeld is E~Xi-Yj~ (over alle 
beeldelementen). Een quantiser dient zodanig ontworpen te 
worden dat gegeven een hoeveelheid data met waarden Xi, de totale 
quantisatie-fout E 11 Xi-Yi 11 minimaal wordt. 
Voor de bepaling van de optimale quantisatie niveaus voor een 
gegeven signaal bestaat een algoritme [14], dat echter een 
analytische beschrijving van de kansverdeling van het te 
quantiseren signaal nodig heeft. 
Daar de bepaling van het optimum met een exhaustive search te 
lang duurt (zeker in het geval dat er voor elk beeld een nieuwe 
quantisator bepaald moet worden zoals bij ADPCM) moet men gebruik 
maken van algoritmen welke de optimale oplossing benaderen binnen 
redelijke tijd. De te bespreken algoritmen gaan uit van een 
quantisatie met 1 niveau (M=1), en voegen in elke stap een nieuw 
niveau toe totdat het gewenste aantal niveaus is bereikt. Het 
eerste algorithme voert de volgende stappen uit : 

1. Initialisatie; Begin met 1 niveau (M=l), en maak dit niveau 
(Y1) gelijk aan het gemiddelde over alle beelddata. 

2. Bereken voor elke Yj de waarde van 
D.w.z. Ej=EIIXi-Yjll met de sommatie 
gequantiseerd worden met niveau Yj. 

de quantisatie-fout. 
over alle Xi welke 

3. Zoek het quantisatie-niveau Yj met de grootste quantisatie
fout Ej. 

4. Stel dat Yj het quantisatie-niveau is voor de waarden 
Xk, .. ,Xm, met Nk, .. ,Nm elementen voor deze waarden. Deel het 
interval Xk, .. ,Xm dan in de intervallen Xk, .. ,Xl en Xl+1, .. ,Xm 
zodanig dat 11 (Nk+ .. +Nl)-( (Nl+1)+ .. +Nm) 11 minimaal is. M.a.w. deel 
het interval zodanig in 2 delen, dat beide delen bij benadering 
even veel elementen bevatten. 

5. M=M+1. Ga door met stap 2 totdat de gewenste waarde voor M 
is bereikt. 

Het tweede algoritme bestaat uit de volgende stappen : 

1. Initialisatie; Begin met 1 niveau (M=1), en maak dit niveau 
(Y1) gelijk aan het gemiddelde over alle beelddata. 

2. Bereken voor elke Yj de waarde van 
D.w.z. Ej=EIIXi-Yjll met de sommatie 
gequantiseerd worden met niveau Yj. 

de quantisatie-fout. 
over alle Xi welke 
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3. Zoek het quantisatie-niveau Yj met de grootste quantisatie
fout Ej. 

4. Stel dat Yj het quantisatie-niveau is voor de waarden 
Xk, .. ,Xm. Deel dan het interval Xk, .. ,Xm in de intervallen 
Xk, .. ,Xl en Xl+1, .. ,Xm, met bijbehorende quantisatie niveaus Yja 
en Yjb zodanig dat Eja+Ejb minimaal is. 

5. M=M+1. Ga door met stap 2 totdat de gewenste waarde voor M 
is bereikt. 

Het derde algoritme tenslotte bestaat uit de volgende stappen : 

1. Initialisatie; Begin met 1 niveau (M=1), en maak dit niveau 
(Y1) gelijk aan het gemiddelde over alle beelddata. 

2. Bereken voor elke Yj de waarde van 
D.w.z. Ej=I:IIXi-Yjll met de sommatie 
gequantiseerd worden met niveau Yj. 

de quantisatie-fout. 
over alle Xi welke 

3. Voor elke j (O<j<M) : Stel dat Yj het quantisatie-niveau is 
voor de waarden Xk, .. ,Xm. Deel dan het interval Xk, .. ,Xm in de 
intervallen Xk, .. ,Xl en Xl+1, .. ,Xm, met bijbehorende quantisatie 
niveaus Yja en Yjb zodanig dat Ejm=Eja+Ejb minimaal is. 

4. Deel het quantisatie-niveau Yj met minimale Ejm zoals bepaald 
in stap 3, in de bijbehorende intervallen. 

5. M=M+l. Ga door met stap 2 totdat de gewenste waarde voor M 
is bereikt. 

Het eerste algoritme heeft als voordeel dat het snel werkt, en 
als nadeel uiteraard de grotere resulterende gemiddelde 
quantisatie-fout in vergelijking met de overige 2 algoritmen. De 
reden hiervoor is dat in stap 4 de optimale deling van het 
quantisatie-niveau niet gebeurt aan de hand van een maat voor de 
resulterende fout, maar met de aanname dat de totale fout in een 
bepaald quantisatie-interval min of meer evenredig is met het 
aantal beeldelementen in dat interval. Het tweede algoritme 
gebruikt voor de deling van het interval wel een maat voor de 
resulterende fout (vandaar een wat langere rekentijd, en wat 
betere resultaten), maar bij het zoeken naar een deling wordt 
slechts naar 1 interval gekeken, te weten het interval met de 
grootste quantisatie-fout omdat in dit interval mogelijk de 
grootste reductie van de quantisatie-fout te behalen is. Het 
derde (greedy) algoritme geeft de beste resultaten, maar vergt 
dan ook de meeste rekentijd. Het algoritme zoekt namelijk 
telkens naar de deling welke de minimale resulterende 
quantisatie-fout oplevert. 



In het navolgende, is gebruik 
ontworpen werden met behulp 
expliciet anders aangegeven. 
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gemaakt van quantisators welke 
van het Greedy algoritme, tenzij 

Opgemerkt dient te worden dat de gebruikte maat voor de fout 
E~Xi-Yi~ niet alles zegt over de resulterende (subjectieve) 
beeldkwaliteit. Uit perceptie onderzoek is gebleken dat de 
quantisatie-fout, in die delen van het beeld met grote variatie, 
relatief groot mag zijn, terwijl voor egale delen van het beeld 
het omgekeerde geldt. 
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8. Previous element DPCM 

Daar het verschilsignaal tussen 
heeft dan het beeldsignaal zelf, 
beter voor quantisatie. Men kan 
combinatie als volgt voorstellen 

2 pixels een kleinere deviatie 
leent dit verschilsignaal zich 
zich derhalve een cocter/decoder 

X =O====E=====;r=lfl==llij Quantiser 11= Eq o=+=======;;==Y 

LJI lh + P [1161 =P=r=e=d=i=c=t=o=r==:!l-~l Predietor 

figuur 12 

Hierin geldt E(n)=X(n)-P(n)=X(n)-X(n-1), Y(n)=Y(n-1)+Eq(n) 
Eq(n)=Y(n)-Y(n-1)=Q(E(n)). Nadeel van dit schema is dat de 
quantisatie-fouten cumulatief doorwerken naar de uitgang. 
Previous element DPCM is schematisch als volgt voor te stellen 

x Quantiser Eq O================~=== y 
E 

p Predietor Predietor 

figuur 13 

De predietor is hier weer een vertraging van een pixel. 
Als gevolg van de terugkoppeling van het gequantiseerde 
verschilsignaal, via de predietor naar de ingang van de 
quantiser, is de verdeling van het te quantiseren signaal niet 
geheel identiek aan de verdeling van het verschilsignaal tussen 
opeenvolgende pixels, waarop het ontwerp van de quantiser is 
gebaseerd. Hierdoor is de resulterende quantisatiefout groter dan 
berekend tijdens het ontwerp van de quantiser. 
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8.1. 2-5 bit quantisators, statistiek foutsignaal 

Een voorbeeld van de gegevens 
hieronder weergegeven. Deze 
gegevens welke gebruikt werden 
(de file hantestl). 

voor een 4 bit quantiser zijn 
resultaten zijn specifiek voor de 
voor het ontwerp van de quantiser 

De gegeven gemiddelde fout is de fout bij quantisatie van het 
verschilsignaal tussen opeenvolgende pixels. Deze is dus kleiner 
dan de quantisatiefout welke optreedt indien de quantisator in 
een DPCM cocter is opgenomen. Tevens zijn de gemiddelde 
quantisatiefouten voor de andere testfiles gegeven. 

niveau minimum maximum quantisatieniveau 

0 0 7 0 
1 8 33 21 
2 34 51 43 
3 52 67 60 
4 68 85 76 
5 86 103 94 
6 104 112 108 
7 113 120 118 
8 121 131 128 
9 132 142 136 

10 143 161 151 
11 162 171 170 
12 179 194 187 
13 195 226 211 
14 227 248 237 
15 249 255 255 

Gemiddelde fout (hantestl) = 1.14 

Hantest2 1. 22 Hantest9 1. 00 
Hantest3 1. 23 HantestO 0.86 
Hantest4 1.15 Piel 0.89 
Hantest5 1. 22 Pic2 0.89 
Hantest6 1. 29 Uno 0.85 
Hantest7 1. 22 50 1.17 
Hantest8 1. 21 

Gemiddelde fout (alle beelden) = 1. 09 

Uit het oogpunt van eenvoudige implementatie, verdient het de 
voorkeur om alle voorkomende beelden met eenzelfde quantisator te 
quantiseren. Zo'n 'gemiddelde' quantisator werd bepaald met 
behulp van een file bestaande uit de concatenatie van alle 
bovengenoemde testfiles. De gegevens betreffende deze (4 bits) 
quantisator zijn hieronder weergegeven. 
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niveau minimum maximum quantisatieniveau 

0 0 13 1 
1 14 55 36 
2 56 79 68 
3 80 99 90 
4 100 109 105 
5 110 119 115 
6 120 125 123 
7 126 129 128 
8 130 132 131 
9 133 136 134 

10 137 145 141 
11 146 166 155 
12 167 186 176 
13 187 208 197 
14 209 242 225 
15 243 255 254 

Gemiddelde quantisatiefout (alle beelden) = 1. 27 

Uit de gegevens blijkt dat de gemiddelde fout over alle files 
toeneemt (met 17% van 1.09 naar 1.27) zoals te verwachten was. 
Gerekend in procenten van het signaal, is dit echter slechts een 
toename van 0.14%, waarbij men zich terecht mag afvragen of dit 
verschil zichtbaar is. 
Een belangrijk aspect is echter de afhankelijkheid van de 
gemiddelde quantisatiefout van de aangeboden data. Met een 
gemiddelde quantisator als boven beschreven, is het zeer wel 
mogelijk dat sommige beelden met een 'gemiddelde verdeling' 
d.w.z. een verdeling welke overeenkomt met de quantisator, veel 
kleinere quantisatiefouten zullen hebben dan sommige andere 
beelden, welke juist ongewoon grote quaantisatieouten kunnen 
hebben. 

Zoals eerder vermeld, verandert de gemiddelde quantisatiefout 
over een beeld indien de quantisator opgenomen wordt in een DPCM 
coder. De uiteindelijke fout als gevolg van compressie (en 
decompressie) is te meten door een beeld te coderen, vervolgens 
te decoderen en het af te trekken van het origineel. Van het 
aldus verkregen verschil of foutsignaal, kunnen dan de 
statistieken worden bepaald. Hieronder zijn genoemde statistieken 
weergegeven voor de 4 bit 'gemiddelde' quantisator welke eerder 
werd beschreven. 
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File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.21 Mean = 3.17 
Deviation = 8.87 Deviation = 8.33 
Maximum = 127 Maximum = 128 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.75 Entropy = 2.80 
Zcount = 128 Zcount = 129 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.51 Mean = 3.24 
Deviation = 9.41 Deviation = 8.81 
Maximum = 255 Maximum = 126 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.88 Entropy = 2.78 
Zcount = 128 Zcount = 130 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.29 Mean = 3.42 
Deviation = 8.55 Deviation = 9.15 
Maximum = 123 Maximum = 127 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.84 Entropy = 2.88 
Zcount = 133 Zcount = 128 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.31 Mean = 3.29 
Deviation = 8.66 Deviation = 8.85 
Maximum = 129 Maximum = 129 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.85 Entropy = 2.81 
Zcount = 131 Zcount = 127 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 2.75 Mean = 2.94 
Deviation = 7.70 Deviation = 8.49 
Maximum = 128 Maximum = 128 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.59 Entropy = 2.59 
Zcount = 128 Zcount = 128 
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File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 1.52 Mean = 1. 73 
Deviation = 1. 93 Deviation = 4.28 
Maximum = 66 Maximum = 118 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.26 Entropy = 2.26 
Zcount = 205 Zcount = 153 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 1. 62 Mean = 1. 84 
Deviation = 4.09 Deviation = 2.13 
Maximum = 129 Maximum = 57 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.24 Entropy = 2.21 
Zcount = 132 Zcount = 217 

Uit bovenstaande statistieken blijkt dat de gemiddelde fout 2.77 
is ofwel 2.2% van het originele signaal. 

Een gemiddelde quantisator voor 5 bit/pixel is hieronder 
weergegeven. 

niveau minimum maximum quantisatieniveau 

0 0 3 0 
1 4 13 8 
2 14 34 24 
3 35 44 40 
4 4S ss so 
s S6 66 61 
6 67 79 73 
7 80 89 84 
8 90 99 9S 
9 100 109 lOS 

10 110 114 112 
11 llS 119 117 
12 120 120 120 
13 121 123 122 
14 124 125 125 
lS 126 126 126 
16 127 129 128 
17 130 132 131 
18 133 134 134 
19 13S 136 136 
20 137 140 139 
21 141 14S 143 
22 146 1S4 lSO 
23 155 166 160 
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24 167 176 172 
25 177 186 182 
26 187 198 192 
27 199 208 204 
28 209 225 218 
29 226 242 234 
30 243 250 247 
31 251 255 255 

Gemiddelde quantisatiefout (alle beelden) = 0.554 

Compressie I decompressie met deze quantisator geeft de volgende 
statistieken voor het foutsignaal 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest1 
= 204800 
= 2.21 
= 8.52 
= 126 
= 0 
= 2.14 
= 132 

= hantest3 
= 204800 
= 2.46 
= 9.06 
= 126 
= 0 
= 2.25 
= 129 

= hantest5 
= 204800 
= 2.25 
= 8.17 
= 123 
= 0 
= 2.21 
= 133 

= hantest7 
= 204800 
= 2.27 
= 8.28 
= 128 
= 0 
= 2.22 
= 132 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest2 
= 204800 
= 2.14 
= 7.93 
= 126 
= 0 
= 2.17 
= 130 

= hantest4 
= 204800 
= 2.24 
= 8.47 
= 126 
= 0 
= 2.16 
= 132 

= hantest6 
= 204800 
= 2.38 
= 8.80 
= 127 
= 0 
= 2.24 
= 129 

= hantest8 
= 204800 
= 2.28 
= 8.49 
= 128 
= 0 
= 2.19 
= 130 
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File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 2.21 Mean = 2.21 
Deviation = 8.52 Deviation = 8.52 
Maximum = 126 Maximum = 126 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.14 Entropy = 2.14 
Zcount = 132 Zcount = 132 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 0.81 Mean = 1. 02 
Deviation = 1. 36 Deviation = 3.93 
Maximum = 65 Maximum = 117 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 1. 57 Entropy = 1. 62 
Zcount = 209 Zcount = 156 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 0.89 Mean = 0.77 
Deviation = 3.87 Deviation = 1. 24 
Maximum = 128 Maximum = 61 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 1.58 Entropy = 1. 73 
Zcount = 131 Zcount = 217 

De resulterende gemiddelde fout blijkt 1.87 te zijn ofwel 1.46% 
van het originele signaal. 

Een gemiddelde 
weergegeven. 

quantisator voor 3 bit/pixel is hieronder 

niveau minimum maximum quantisatieniveau 

0 0 55 19 
1 56 99 80 
2 100 119 111 
3 120 132 128 
4 133 145 137 
5 146 166 155 
6 167 208 185 
7 209 255 240 

Gemiddelde quantisatiefout (alle beelden) = 2.85 

Compressie I decompressie met deze quantisator geeft de volgende 
statistieken voor het foutsignaal : 
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File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.25 Mean = 6.20 
Deviation = 11.52 Deviation = 10.97 
Maximum = 145 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.89 Entropy = 3.91 
Zcount = 112 Zcount = 111 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.63 Mean = 6.27 
Deviation = 12.22 Deviation = 11.50 
Maximum = 144 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.99 Entropy = 3.89 
Zcount = 111 Zcount = 112 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.37 Mean = 6.61 
Deviation = 11.35 Deviation = 11.95 
Maximum = 145 Maximum = 143 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.95 Entropy = 3.99 
Zcount = 111 Zcount = 113 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.42 Mean = 6.38 
Deviation = 11.41 Deviation = 11.61 
Maximum = 145 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.97 Entropy = 3.94 
Zcount = 111 Zcount = 111 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.25 Mean = 6.25 
Deviation = 11.52 Deviation = 11.52 
Maximum = 145 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.89 Entropy = 3.89 
Zcount = 112 Zcount = 112 



File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= piel 
= 204800 
= 3.19 
= 3.50 
= 83 
= 0 
= 3.20 
= 195 

= uno 
= 204800 
= 3.57 
= 5.42 
= 145 
= 0 
= 3.29 
= 113 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= pic3 
= 204800 
= 3.83 
= 5.80 
= 132 
= 0 
= 3.32 
= 135 

= 50 
= 204800 
= 3.14 
= 4.25 
= 80 
= 0 
= 3.15 
= 192 

De resulterende gemiddelde fout is 5.53 ofwel 4.3% van het 
originele signaal. 
Een 2-bit quantisator tenslotte is hieronder weergegeven 

niveau 

0 
1 
2 
3 

minimum 

0 
56 

167 
209 

maximum 

55 
166 
208 
255 

quantisatieniveau 

19 
127 
185 
240 

Gemiddelde quantisatiefout (alle beelden) = 6.44 

De bijbehorende statistieken voor het foutsignaal zijn 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantestl 
= 204800 
= 22.17 
= 17.54 
= 145 

0 
= 5.85 
= 110 

= hantest3 
= 204800 
= 22.31 
= 17.83 
= 144 
= 0 
= 5.87 
= 111 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest2 
= 204800 
= 21.69 
= 17.25 
= 144 
= 0 
= 5.83 
= 111 

= hantest4 
= 204800 
= 21.74 
= 17.40 
= 144 
= 0 
= 5.83 
= 111 
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File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 22.09 Mean = 22.22 
Deviation = 17.32 Deviation = 17.72 
Maximum = 146 Maximum = 146 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.85 Entropy = 5.86 
Zcount = 111 Zcount = 109 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 22.32 Mean = 22.25 
Deviation = 17.45 Deviation = 17.37 
Maximum = 145 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.86 Entropy = 5.58 
Zcount = 110 Zcount = 112 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 22.17 Mean = 22.17 
Deviation = 17.54 Deviation = 17.54 
Maximum = 145 Maximum = 145 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.85 Entropy = 5.85 
Zcount = 110 Zcount = 110 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 17.93 Mean = 18.34 
Deviation = 13.99 Deviation = 14.32 
Maximum = 92 Maximum = 134 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.54 Entropy = 5.59 
Zcount = 178 Zcount = 137 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 16.30 Mean = 18.64 
Deviation = 13.84 Deviation = 12.69 
Maximum = 146 Maximum = 84 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 5.30 Entropy = 5.51 
Zcount = 116 Zcount = 181 

De resulterende gemiddelde fout is 20.88 ofwel 16.3% ten opzichte 
van het originele signaal. 
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8.2. Visuele evaluatie 2-5 bit DPCM 

Er zijn 3 visuele effecten welke kunnen optreden als gevolg van 
quantisatiefouten. In de literatuur [1] wordt aan deze fouten 
gerefereerd met de namen 'Granular noise', 'Edge busyness' en 
'Slope overload'. 
Granular noise ontstaat door een te groffe quantisatie bij de 
binnenste niveaus van de quantisator (voor die niveaus dus waar 
de kleinste verschilsignalen op worden afgebeeld). Hierdoor 
lijkt het of aan egale delen van een beeld ruis wordt toegevoegd. 
Edge busyness onstaat op geleidelijke overgangen in het beeld 
(loodrecht op de codeerrichting). Hierbij worden deze overgangen 
in verschillende scan-lijnen verschillend gecodeerd, en schijnt 
te quantisator te oscilleren rond de gewenste waarde. 
Slope overload onstaat bij abrupte overgangen indien de 
quantisator sprongen in het signaal niet goed kan volgen. Het kan 
dan verschillende pixels duren voordat de uiteindelijke waarde 
wordt bereikt. Dit geeft het effect van enigszins 'wazige' 
overgangen. 
Uit de visuele (subjectieve !) evaluatie van de resulterende 
beelden blijkt dat de beelden na compressie I decompressie met 4 
bit DPCM nauwelijks verschil vertonen met de originele beelden. 
Bij 5 bit DPCM is in het geheel geen vervorming waar te nemen. 
3 Bit DPCM daarentegen zorgt voor enige ruis in de bewerkte 
beelden (granular noise), en het verloren gaan van scherpe 
overgangen (slope overload), speciaal in verticale lijnen 
(loodrecht op de codeer-richting). Bij 2 bit DPCM zijn de 
effecten welke bij 3 bit DPCM al te zien waren zeer sterk 
aanwezig, en is het resultaat onacceptabel. 
Ten aanzien van het foutsignaal, kan men dus zeggen dat een fout 
van rond de 2% nog acceptabel is, terwijl een fout van 4% of 
hoger zichtbare defecten in het gereconstrueerde beeld oplevert. 

8.3. Statistieken verzonden signaal 

Naast de eerder gegeven statistieken, zijn ook de statistieken 
van het signaal dat verzonden wordt tussen cocter en decoder 
interessant. Het blijkt namelijk dat de overgezonden informatie 
(de entropie) bij N-bit DPCM aanzienlijk minder dan N bit/pixel 
is. Hieronder zijn de statistieken weergegeven van het verzonden 
signaal voor 4 bit DPCM. 

File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.98 Mean = 127.98 
Deviation = 36.78 Deviation = 37.41 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.66 Entropy = 2.75 
Zcount = 240 Zcount = 240 
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File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.99 Mean = 127.99 
Deviation = 39.67 Deviation = 37.45 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.79 Entropy = 2.67 
Zcount = 240 Zcount = 240 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.99 Mean = 127.99 
Deviation = 38.40 Deviation = 39.35 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.78 Entropy = 2.83 
Zcount = 240 Zcount = 240 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.99 Mean = 127.98 
Deviation = 38.43 Deviation = 37.74 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.80 Entropy = 2.73 
Zcount = 240 Zcount = 240 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.97 Mean = 127.98 
Deviation = 33.90 Deviation = 35.28 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.38 Entropy = 2.30 
Zcount = 240 Zcount = 240 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 127.98 Mean = 127.98 
Deviation = 14.33 Deviation = 18.13 
Maximum = 254 Maximum = 254 
Minimum = 1 Minimum = 1 
Entropy = 2.61 Entropy = 2.66 
Zcount = 240 Zcount = 240 
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File = uno File 
Si ze = 204800 Si ze 
Mean = 127.98 Mean 
Deviation = 16.21 Deviation 
Maximum = 254 Maximum 
Minimum = 1 Minimum 
Entropy = 2.68 Entropy 
Zcount = 240 Zcount 

Het blijkt dat de gemiddelde entropie van het 
2.67 bit/pixel is, zodat men met b.v. Huffman 
reductie van 17% ten opzichte van het originele 
verkrijgen. 

= 50 
= 204800 
= 128.00 
= 19.16 
= 254 
= 1 
= 2.80 
= 240 

verzonden signaal 
coding een extra 

8 bit signaal kan 

Voor 5 bit DPCM werd een entropie gevonden van 3.01 bit/pixel. 
Voor 3 bit DPCM werd een entropie in het verzonden signaal van 
1.91 bit/pixel gevonden. 

8.4. Entropie coding, Uniforme quantisators 

Daar quantisers als boven beschreven de verdeling van het 
verschilsignaal tussen opeenvolgende pixels meer uniform maken, 
kan men zich voorstellen dat quantisers die de oorspronkelijke 
Laplace verdeling van het verschilsignaal bewaren, betere 
resultaten geven met betrekking tot de entropie van het verzonden 
signaal. (In het algemeen zal de resulterende quantisatiefout dan 
groter zijn). Een voorbeeld van een quantiser welke zoveel 
mogelijk de originele verdeling intact laat is een uniforme 
quantiser. Een 4 bit uniforme quantiser ziet er als volgt uit : 

niveau minimum maximum quantisatieniveau 

0 0 15 8 
1 16 35 24 
2 32 47 40 
3 48 63 56 
4 64 79 72 
5 80 95 88 
6 96 111 104 
7 112 127 120 
8 128 143 136 
9 144 159 152 

10 160 175 168 
11 176 191 184 
12 192 207 200 
13 208 223 216 
14 224 239 232 
15 240 255 248 
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De statistieken van het tusen coder en decoder verzonden signaal 
voor een 4 bit uniforme quantisator zijn hieronder weergegeven 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest1 
= 204800 
= 128.00 
= 36.56 
= 248 
= 8 
= 2.42 
= 240 

= hantest3 
= 204800 
= 128.00 
= 39.32 
= 248 
= 8 
= 2.53 
= 240 

= hantest5 
= 204800 
= 128.00 
= 38.13 
= 248 
= 8 
= 2.51 
= 240 

= hantest7 
= 204800 
= 128.00 
= 38.10 
= 248 

8 
= 2.51 
= 240 

= hantest9 
= 204800 
= 128.00 
= 33.90 
= 248 
= 8 
= 2.27 
= 240 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

·File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest2 
= 204800 
= 128.00 
= 37.20 
= 248 
= 8 
= 2.46 
= 240 

= hantest4 
= 204800 
= 128.00 
= 37.31 
= 248 
= 8 
= 2.43 
= 240 

= hantest6 
= 204800 
= 127.99 
= 38.98 
= 248 
= 8 
= 2.53 
= 240 

= hantest8 
= 204800 
= 128.01 
= 37.48 
= 248 
= 8 
= 2.46 
= 240 

= hantestO 
= 204800 
= 128.00 
= 35.16 
= 248 
= 8 
= 2.27 
= 240 



File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= piel 
= 204800 
= 128.30 
= 15.12 
= 248 
= 8 
= 1.62 
= 240 

= uno 
= 204800 
= 128.00 
= 16.90 
= 248 
= 8 
= 1.62 
= 240 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= pic3 
= 204800 
= 128.02 
= 18.93 
= 248 
= 8 
= 1.70 
= 240 

= 50 
= 204800 
= 130.66 
= 19.59 
= 248 
= 8 
= 1.91 
= 240 

De resulterende gemiddelde entropie blijkt nu 2.23 bit te zijn. 
Dit is een verbetering van 0.44 bit/pixel in vergelijking met het 
resultaat van een niet-uniforme quantisator. 

Dezelfde statistiek voor een 3 bit uniforme quantisator is 
hieronder weergegeven 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 

= hantest1 
= 204800 
= 128.00 
= 37.84 
= 240 
= 16 
= 1.96 
= 248 

= hantest3 
= 204800 
= 128.01 
= 38.50 
= 240 
= 16 
= 2.06 
= 248 

= hantest5 
= 204800 
= 128.00 Mean 

Deviation = 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

39.27 
= 240 
= 16 
= 2.03 
= 248 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest2 
= 204800 
= 128.00 
= 38.37 
= 240 
= 16 
= 1.99 
= 248 

= hantest4 
= 204800 
= 128.01 
= 38.50 
= 240 
= 16 
= 1.98 
= 248 

= hantest6 
= 204800 
= 128.00 
= 39.97 
= 240 
= 16 
= 2.04 
= 248 



File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest7 
= 204800 
= 128.01 
= 39.20 
= 240 
= 16 
= 2.03 
= 248 

= hantest9 
= 204800 
= 128.00 
= 35.53 
= 240 
= 16 
= 1.87 
= 248 

= piel 
= 204800 
= 126.59 
= 19.71 
= 240 
= 16 
= 1.24 
= 248 

= uno 
= 204800 
= 128.00 
= 20.98 
= 240 
= 16 
= 1.27 
= 248 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest8 
= 204800 
= 128.01 
= 38.68 
= 240 
= 16 
= 2.00 
= 248 

= hantestO 
= 204800 
= 128.00 
= 36.52 
= 240 
= 16 
= 1.88 
= 248 

= pic3 
= 204800 
= 128.04 
= 22.80 
= 240 
= 16 
= 1.35 
= 248 

= 50 
= 204800 
= 133.32 
= 22.77 
= 240 
= 16 
= 1.41 
= 248 

De resulterende gemiddelde entropie is hier 1.79 bit/pixel, ofwel 
een reductie met 0.12 bit/pixel ten opzichte van de niet-uniforme 
quantisator. 
Bij een 5 bit uniforme quantisator werd een gemiddelde entropie 
in het verzonden signaal gevonden van 2.72 bit/pixel. 
Tegenover de gegeven reducties in de entropie van het verzonden 
signaal, staan natuurlijk grotere resulterende fouten. Dit blijkt 
uit de volgende statistieken van de foutsignalen voor de 4 bit 
uniforme quantisator. 
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File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 5.30 Mean = 5.20 
Deviation = 9.36 Deviation = 8.77 
Maximum = 134 Maximum = 134 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.43 Entropy = 3.43 
Zcount = 124 Zcount = 121 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 5.51 Mean = 5.33 
Deviation = 9.92 Deviation = 9.33 
Maximum = 135 Maximum = 134 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.47 Entropy = 3.46 
Zcount = 121 Zcount = 123 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 5.30 Mean = 5.44 
Deviation = 9.04 Deviation = 9.65 
Maximum = 133 Maximum = 135 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.47 Entropy = 3.45 
Zcount = 125 Zcount = 121 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 5.32 Mean = 5.33 
Deviation = 9.17 Deviation = 9.36 
Maximum = 135 Maximum = 135 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.48 Entropy = 3.44 
Zcount = 123 Zcount = 122 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 4.99 Mean = 5.18 
Deviation = 8.33 Deviation = 9.17 
Maximum = 135 Maximum = 135 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.06 Entropy = 3.13 
Zcount = 126 Zcount = 122 
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File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.90 Mean = 4.28 
Deviation = 2.69 Deviation = 4.89 
Maximum = 72 Maximum = 124 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.11 Entropy = 3.22 
Zcount = 204 Zcount = 160 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 4.22 Mean = 2.68 
Deviation = 4.76 Deviation = 2.76 
Maximum = 135 Maximum = 58 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.20 Entropy = 2.78 
Zcount = 134 Zcount = 214 

De resulterende gemiddelde fout blijkt nu 4.86 te zijn, ofwel 
3.8% van het originele signaal. Eerder is al vermeld dat een fout 
van rond de 4% zichtbare defecten in het gereconstrueerde beeld 
oplevert. 
Een 5 bit uniforme quantisator levert een 
2.89. 

gemiddelde fout op van 

De resulterende gemiddelde fout met een 3 bit uniforme 
quantisator blijkt 8.84 te zijn wat niet meer acceptabel is. 

8.5. Conclusies 

Hieronder zijn de resultaten van de in de voorgaande paragrafen 
beschreven experimenten nog eens in het kort weergegeven. 

'Greedy' quantisator Gemiddelde fout Entropie 

2 bit 20.88 ----

3 bit 5.53 1. 91 

4 bit 2.77 2.67 

5 bit 1. 87 3.01 

Uniforme quantisator Gemiddelde fout Entropie 

3 bit 8.84 1. 79 

4 bit 4.86 2.23 

5 bit 2.89 2.72 
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De gemiddelde fout met 2 bit DPCM en een quantisator welke de 
fout minimaliseert, is dermate groot, dat er met 2 bit DPCM geen 
verdere experimenten zijn uitgevoerd. Uit de visuele evaluatie 
van 3 bit DPCM bleek dat de fout bij deze methode (5.53) 
zichtbare defecten in het gereconstrueerde beeld opleverde, zodat 
3 bit DPCM met uniforme quantisator (fout 8.84) zeker 
onacceptabel is. Ook 4 bit DPCM met uniforme quantisator levert 
duidelijk zichtbare defecten in het gereconstrueerde beeld op. 
Acceptabele resultaten met betrekking tot de resulterende fout 
zijn mogelijk met 5 bit DPCM I uniforme quantisator, en met 4 of 
5 bit DPCM I 'Greedy' quantisator. Hierbij zijn de resultaten met 
4 bit DPCM I 'Greedy' quantisator beter dan de resultaten met 5 
bit DPCM I uniforme quantisator, zowel wat betreft de gemiddelde 
fout, als de entropie. Genoemde methoden ontlopen elkaar niet 
veel wat betreft gemiddelde fout en entropie van het verzonden 
signaal. Het is in ieder geval duidelijk dat men alleen een 
redelijke compressiefactor kan verkrijgen met previous element 
DPCM indien men ook entropie coding toepast. 
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9. ADPCM met geschakelde quantisators. 

De meeste adaptieve technieken voor DPCM z~Jn gebaseerd op het 
berekenen van bij benadering optimale predietors of quantisators 
tijdens het codeerproces. Dit gebeurt dan per pixel of voor 
kleine groepen pixels. Indien het coderen met zeer hoge snelheid 
moet gebeuren, zoals in de gegeven applicatie het geval is, zijn 
deze technieken practisch niet toepasbaar. Tevens z~Jn de 
resulterende ccders en decoders niet eenvoudig in hardware te 
implementeren. Er is derhalve gezocht naar een snellere methode 
waarbij een keuze wordt gemaakt tussen 2 quantiaatoren op basis 
van het momentane verschil tussen twee opeenvolgende pixels. 

De bestrijding van 'Granular noise' (het concentreren van de 
quantiaatie-niveaus rond de piek in de verdeling van het te 
quantiseren signaal), en de bestrijding van 'Slope overload' (het 
zorgdragen voor voldoende quantiaatie-niveaus voor de uiterste 
waarden van het te quantiseren signaal) zijn bij een gegeven 
aantal quantiaatie-niveaus niet binnen een quantisator met elkaar 
te verenigen. Voor de snelle overgangen in het beeld zou men 
eigenlijk een andere quantisator willen dan voor de egale delen 
van het beeld. Men kan zich derhalve de volgende coder 
voorstellen : 

P Predietor + 

figuur 14 

Ql is hierin een quantisator met veel niveaus voor de uiterste 
waarden van het signaal, Q2 een quantisator met veel niveaus rond 
de piek van de verdeling van het te quantiseren signaal. De keuze 
tussen de 2 quantisators wordt tijdens het codeerproces nu als
volgt gemaakt. Stel, men begint te quantiseren met Ql (de grove 
quantisator). Indien het momentane verschilsignaal afgebeeld 
wordt op een van de 2 binnenste niveaus van de quantisator, dan 
worden de volgende samples met Q2 (de fijne quantisator) 
gequantiseerd. Indien vervolgens een van de samples op een van de 
2 uiterste waarden van Q2 wordt afgebeeld, dan wordt voor de 
volgende samples weer van Ql gebruik gemaakt. Hierdoor wordt 



51 

bereikt dat egale delen van het beeld met de fijne quantisator 
worden gecodeerd, zodat er weinig granular noise op zal treden. 
De snelle overgangen in het beeld worden met de grove 
quantisator gecodeerd, zodat slope overlead zoveel mogelijk wordt 
beperkt. 
In een eerste experiment werd voor de grove quantisator de 
niveaus van de eerder besproken 3 bit 'Greedy' quantisator 
gebruikt. Voor de fijne quantisator werden de binnenste 8 niveaus 
van de 4 bit-'Greedy' quantisator gebruikt. De resulterende 
statistieken van het foutsignaal (d.w.z. het verschil tussen 
origineel en bewerkt signaal) zijn hieronder weergegeven. 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantestl 
= 204800 
= 9.51 
= 24.39 
= 231 
= 0 
= 3.75 
= 26 

= hantest3 
= 204800 
= 10.73 
= 25.78 
= 232 
= 0 
= 3.96 
= 26 

= hantest5 
= 204800 
= 10.07 
= 24.59 
= 226 
= 0 
= 3.90 
= 32 

= hantest7 
= 204800 
= 10.15 
= 24.80 
= 231 
= 0 
= 3.91 
= 28 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest2 
= 204800 
= 9.58 
= 24.04 
= 229 
= 0 
= 3.81 
= 28 

= hantest4 
= 204800 
= 9.70 
= 24.73 
= 231 
= 0 
= 3.77 
= 27 

= hantest6 
= 204800 
= 10.60 
= 25.80 
= 231 
= 0 
= 3.95 
= 26 

= hantest8 
= 204800 
= 9.91 
= 24.75 
= 229 
= 0 
= 3.84 
= 29 
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File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 8.17 Mean = 8.61 
Deviation = 22.18 Deviation = 23.65 
Maximum = 232 Maximum = 231 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.50 Entropy = 3.50 
Zcount = 29 Zcount = 25 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 2.43 Mean = 3.18 
Deviation = 8.07 Deviation = 11.56 
Maximum = 165 Maximum = 217 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.45 Entropy = 2.61 
Zcount = 114 Zcount = 59 

File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 2.31 Mean = 3.53 
Deviation = 8.66 Deviation = 7.00 
Maximum = 232 Maximum = 158 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.48 Entropy = 3.25 
Zcount = 34 Zcount = 129 

De gemiddelde fout blijkt 7.75 te zijn, slechter dus dan 3 bit 
DPCM met 'Greedy' quantisator. De entropie van de tussen cocter en 
decoder verzonden informatie is met dit ontwerp 2.3 bit/pixel, 
vergelijkbaar dus met de entropie bij 4 bit DPCM. Het gebruik van 
andere quantisators (zoals b.v. een nog fijnere quantisator Q2) 
leverde geen betere resultaten op. 
De slechte prestaties van deze methode ZlJn waarschijnlijk te 
wijten aan het feit dat het schakelen van de quantisators 1 
pixel-overgang te laat gebeurt. Indien er een aantal pixels met 
niveau B volgt op een aantal pixels met niveau A, dan wordt het 
verschil tussen de laatste 2 pixels met waarde A gequantiseerd 
met Q2. Ook de overgang A-B wordt nog gequantiseerd met Q2, 
waarbij een relatief grote fout optreedt. De volgende overgang 
(B-B) wordt nu gequantiseerd met Ql wat ook weer een relatief 
grote fout oplevert. De volgende overgangen B-B worden tenslotte 
weer gequantiseerd met Q2 (met kleine of zelfs geen fout). 
De cocter zou dus eigenlijk moeten beslissen welke quantisator 
gebruikt dient te worden voordat het desbetreffende verschil
signaal wordt gecodeerd. In de coder is dit eenvoudig te 
implementeren. De decoder echter, kan op grond van de 
overgezonden code niet meer beslissen welke quantisator gebruikt 
werd, wat bij het oorspronkelijke ontwerp uiteraard wel het geval 
was. 
Het verzenden van een indicatie over de gebruikte quantisator op 
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de schakelmomenten is in principe mogelijk. Dit omdat het 
overschakelen van de ene naar de andere quantisator alleen 
gebeurt bij overgangen in het beeld. De overhead welke door deze 
extra informatie wordt veroorzaakt hoeft dus niet erg groot te 
ZlJn. De complexiteit van de hardware neemt toe omdat er 
variabele lengte codes verzonden moeten worden (bij gebruikmaking 
van entropie coding is dit echter ook het geval). 
Gezien deze toenemende complexiteit, is de hierboven beschreven 
techniek niet verder uitgewerkt. Het blijft echter een 
alternatief voor verder onderzoek mocht dit nodig blijken. 
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10. Predictive coding 

In het voorgaande werd steeds uitgegaan van een predictie van de 
huidige pixel op basis van de direct daaraan voorafgaande pixel. 
Er bestaat echter niet alleen een grote correlatie tussen een 
pixel en diens directe voorganger, maar er bestaat ook een 
correlatie met andere pixels in de omgeving. Zo kan men de 
predietor ook baseren op pixels in andere scanlijnen, op N 
voorgaande pixels of ook op de pixels die op de huidige pixel 
volgen. 
Bij lineaire predictie of ook predictive coding, wordt de 
predictie bepaald door een lineaire combinatie van een aantal 
omliggende pixels. Er bestaan algoritmen om de juiste 
weegfactoren te berekenen voor de verschillende pixels welke voor 
de predictie worden gebruikt [9]. Deze algoritmen zijn echter 
nogal rekenintensief, en hebben als resultaat een reeks floating 
point weegfactoren, zodat de predietor relatief complex wordt. 
In het te beschrijven experiment is derhalve uitgegaan van een 
eenvoudigere predietor met de volgende formule: 

X(n) = 2*X(n-1)-X(n-2) 

Deze predietor is afgeleid van de in de literatuur veel gebruikte 
predietor met de vergelijking 

X(n) = 1.432*X(n-1)-0.432*X(n-2) 

(Zuivere afronding van de coefficienten in bovenstaande formule 
geeft de in het voorgaande gebruikte 1e orde predictor). 
In het experiment werd eerst weer het verschilsignaal gemeten 
tussen predictorwaarde en pixelwaarde. In formulevorm 

Y = X(n)-(2*X(n-1)-X(n-2)) 

Die statistieken voor het signaal Y zijn hieronder weergegeven. 

File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 132.90 Mean = 133.97 
Deviation = 28.83 Deviation = 30.49 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.27 Entropy = 2.41 
Zcount = 11 Zcount = 16 



55 

File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 133.54 Mean = 132.30 
Deviation = 30.03 Deviation = 28.10 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.40 Entropy = 2.13 
Zcount = 10 Zcount = 20 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 133.49 Mean = 133.50 
Deviation = 30.26 Deviation = 30.29 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.26 Entropy = 2.46 
Zcount = 19 Zcount = 6 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 133.78 Mean = 133.42 
Deviation = 29.66 Deviation = 30.24 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.36 Entropy = 2.26 
Zcount = 13 Zcount = 23 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 132.75 Mean = 131.88 
Deviation = 27.90 Deviation = 28.30 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 1. 96 Entropy = 1. 81 
Zcount = 43 Zcount = 42 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 133.02 Mean = 131.38 
Deviation = 13.71 Deviation = 16.18 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 2.87 Entropy = 2.63 
Zcount = 84 Zcount = 73 
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File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 134.86 Mean = 137.16 
Deviation = 13.20 Deviation = 21.51 
Maximum = 255 Maximum = 255 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.49 Entropy = 3.70 
Zcount = 39 Zcount = 42 

De gemiddelde entropie in deze statistieken is 2.52 bit/pixel. 
Het gemiddelde van de deviatie in de statistieken is 25.62. Met 
een 1e orde predietor werd een entropie van 3.42 bit/pixel 
gevonden, en een deviatie in het signaal van 31.27 (zie hoofdstuk 
6). Hieruit blijkt dat de gebruikte 2e orde predietor beter 
voldoet dan de 1e orde predictor. Met Huffman-coding van dit 
signaal bereikt men dus een datarate van 2.52 bit/pixel bij een 
perfecte reconstructie van het originele signaal. Uit de 
berekening van een 4 bit-'Greedy' quantisator volgt een 
gemiddelde quantisatiefout van 0.77, terwijl een 3 bit
quantisator een gemiddelde quantisatiefout van 1.60 oplevert. Dit 
is een duidelijke verbetering ten opzichte van de berekende 
quantisatiefouten bij een 1e orde predictor, van 1.27 voor een 4 
bit quantisator en 2.85 voor een 3 bit-quantisator (zie paragraaf 
8 .1) . 
Na implementatie van een 
quantisator gebaseerd op het 
de volgende statistieken 
oigineel en gereconstrueerd 

File = hantest1 
Si ze = 204800 
Mean = 15.10 
Deviation = 19.56 
Maximum = 250 
Minimum = 0 
Entropy = 5.21 
Zcount = 33 

File = hantest3 
Si ze = 204800 
Mean = 15.54 
Deviation = 20.72 
Maximum = 255 
Minimum = 0 
Entropy = 5.25 
Zcount = 29 

coder en decoder, met een 
bovenstaande verschilsignaal, 
gemeten voor het verschil 

beeld. 

File = hantest2 
Si ze = 204800 
Mean = 15.08 
Deviation = 19.92 
Maximum = 250 
Minimum = 0 
Entropy = 5.22 
Zcount = 34 

3 bit-
werden 
tussen 

File = hantest4 
Si ze = 204800 
Mean = 15.08 
Deviation = 18.81 
Maximum = 250 
Minimum = 0 
Entropy = 5.21 
Zcount = 38 
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Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

= hantest5 
= 204800 
= 15.43 
= 19.53 
= 247 
= 0 
= 5.25 
= 40 

= hantest7 
= 204800 
= 15.07 
= 19.39 
= 253 
= 0 
= 5.22 
= 34 

= hantest9 
= 204800 
= 14.91 
= 18.91 
= 255 
= 0 
= 5.21 
= 25 

= piel 
= 204800 
= 10.73 
= 9.41 
= 96 
= 0 
= 4.69 
= 186 

= uno 
= 204800 
= 13.15 
= 10.34 
= 233 
= 0 
= 4.95 
= 113 
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File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

File 
Si ze 
Mean 
Deviation 
Maximum 
Minimum 
Entropy 
Zcount 

De gemiddelde fout blijkt nu 14.42 te ZlJn 

= hantest6 
= 204800 
= 15.44 
= 20.13 
= 250 
= 0 
= 5.25 
= 37 

= hantest8 
= 204800 
= 15.72 
= 20.47 
= 253 
= 0 
= 5.27 
= 30 

= hantestO 
= 204800 
= 15.59 
= 20.07 
= 255 
= 0 
= 5.26 
= 25 

= pic3 
= 204800 
= 12.30 
= 14.23 
= 255 
= 0 
= 4.82 
= 85 

= 50 
= 204800 
= 12.77 
= 9.91 
= 175 
= 0 
= 4.96 
= 134 

De oorzaak van dit slechte resultaat is al aangegeven in 
paragraaf 8.1. De quantisator is gebaseerd op een verdeling zoals 
die uit een coder komt zonder quantisator. Door nu achteraf een 
quantisator op te nemen in de coder, verandert deze verdeling, 
hetgeen resulteert in een grotere quantisatiefout. Helaas is dit 
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bijna niet te vermijden, en het ontwerp van quantisators is dan 
ook meer een kunst dan een kunde [1]. 
Indien een analytische beschrijving van het te quantiseren 
signaal gegeven is, bestaan er algoritmen om een optimale 
quantisator te berekenen (zoals al eerder werd vermeld). Men zou 
daarom kunnen overwegen om het gemeten verschilsignaal tussen 
predietor en pixel te benaderen met een formule, waarmee dan zo'n 
'optimale' quantisator berekend kan worden. Dit geeft wellicht 
betere resultaten dan de hier gevolgde weg. 
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11. Error diffusion 

Uit experimenten met prototypes van een jet-printer is gebleken 
dat het geen zin heeft (met het gebruikte proces) om meer dan 20 
tot 30 druppels inkt te gebruiken per pixel per kleur. Dit omdat 
het papier bij deze hoeveelheid inkt verzadigd raakt, zodat een 
grotere hoeveelheid inkt geen effect meer heeft op de densiteit 
van de pixels. Met deze 20 tot 30 druppels kan men dus slechts 20 
tot 30 kleurniveaus maken. 
Om toch de indruk te kunnen wekken van een hogere kleurresolutie, 
wordt de error diffusion-techniek [15] toegepast. In het kort 
komt deze techniek op het volgende neer. 
Stel, men gaat uit van informatie die gecodeerd is in 8 bit/pixel 
(256 niveaus), en men wil naar 5 bit/pixel gaan (32 niveaus). 
Elke pixel met waarde N wordt nu afgebeeld op een 5 bit-waarde M 
waavoor geldt dat IIM*8-NII minimaal is. Het verschil N-M*8 wordt 
vervolgens opgeteld bij de waarde van de volgende pixel waarna 
deze op dezelfde wijze wordt afgebeeld op een 5 bit-waarde. Men 
kan dus zeggen dat de fout welke gemaakt wordt bij een afbeelding 
van een 8 bit-getal op een 5 bit-getal wordt gediffuseerd naar 
volgende pixels. (In principe is het mogelijk om dit algoritme 2-
dimensionaal uit te voeren door verschillende delen van de fout 
te verdelen over meerdere pixels). 
Doordat het menselijk oog de waarden van dicht bij elkaar 
liggende pixels uitmiddelt, is het resultaat van deze techniek 
een hogere kleurresolutie. Een groep pixels welke in het 
originele beeld b.v. de waarde 4 hebben, zullen in het bewerkte 
beeld afwisselend de waarde 0 en 1 hebben, wat door het oog 
gezien wordt als 1/2, wat overeenkomt met 8*1/2=4 in het 
originele signaal. 
Daar het aantal bits per pixel wordt gereduceerd door toepassing 
van error diffusion is het interessant om te weten of men deze 
techniek beter voor of na data-compressie/decompressie met DPCM 
(of aanverwante technieken) kan uitvoeren. 
Om dit te onderzoeken, werd het error diffusion algoritme 
uitgevoerd op de verschillende testbeelden, waarna er een 
quantisator werd berekend, om vervolgens een cocter/decoder
combinatie te maken waarmee deze beelden verwerkt konden worden. 
De resultaten hiervan met betrekking tot het verschilsignaal 
tussen origineel en gereconstrueerd beeld (voor 3 bit DPCM) zijn 
hieronder weergegeven. 

File = hantest1 File = hantest2 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.59 Mean = 6.54 
Deviation = 11.70 Deviation = 11.17 
Maximum = 152 Maximum = 152 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 4.06 Entropy = 4.07 
Zcount = 107 Zcount = 109 
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File = hantest3 File = hantest4 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 7.16 Mean = 6.66 
Deviation = 12.35 Deviation = 11.70 
Maximum = 152 Maximum = 152 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 4.17 Entropy = 4.07 
Zcount = 107 Zcount = 109 

File = hantest5 File = hantest6 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.86 Mean = 7.02 
Deviation = 11.58 Deviation = 12.14 
Maximum = 152 Maximum = 152 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 4.12 Entropy = 4.15 
Zcount = 108 Zcount = 105 

File = hantest7 File = hantest8 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.89 Mean = 6.82 
Deviation = 11.60 Deviation = 11.73 
Maximum = 152 Maximum = 152 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 4.13 Entropy = 4.10 
Zcount = 112 Zcount = 107 

File = hantest9 File = hantestO 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 6.08 Mean = 6.15 
Deviation = 10.44 Deviation = 11.24 
Maximum = 152 Maximum = 152 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.95 Entropy = 3.96 
Zcount = 107 Zcount = 105 

File = piel File = pic3 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.58 Mean = 4.28 
Deviation = 3.90 Deviation = 6.17 
Maximum = 73 Maximum = 141 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.39 Entropy = 3.50 
Zcount = 193 Zcount = 131 
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File = uno File = 50 
Si ze = 204800 Si ze = 204800 
Mean = 3.54 Mean = 3.59 
Deviation = 5.70 Deviation = 24.50 
Maximum = 152 Maximum = 80 
Minimum = 0 Minimum = 0 
Entropy = 3.35 Entropy = 3.31 
Zcount = 114 Zcount = 191 

De gemiddelde fout van 5.84 is iets hoger dan de fout voor 3 bit
DPCM zonder error diffusion (5.53). Het gemiddelde van de tussen 
coder en decoder verzonden entropie, is 2.39 bit/pixel wat hoger 
ligt dan de 1.91 bit/pixel voor 3 bit DPCM zonder error 
diffusion. 
Dit resultaat komt niet geheel onverwacht, daar error diffusion 
neerkomt op het toevoegen van hoogfrequente ruis (blauwe ruis) 
aan het signaal. Hierdoor neemt de entropie van het signaal toe, 
en zal het verschilsignaal tussen opeenvolgende pixels minder 
goed de Laplace-verdeling benaderen. Uit metingen is gebleken dat 
de genoemde entropie 3.44 bit/pixel is, tegen 3.42 bit/pixel 
zonder error diffusion, waarbij men moet bedenken dat het aantal 
bits per pixel, door het error diffusion algoritme wordt 
gereduceerd van 8 tot 5. 
Concluderend kan men dus zeggen dat het error diffusion algoritme 
beter na compressie/decompressie uitgevoerd kan worden, daar het 
de bereikbare compressiefactor verkleint. 
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12. Hardware/software implementatie 

Als voorbeeld voor de hardware-implementatie van een 4 
cocter (met 1e orde predictor) en entropie-coding, 
volgende blokschema dienst doen: 

x (8) E 

figuur 15 

s 

bit DPCM 
kan het 

Van het 8 bit ingangssignaal X wordt de 8 bit predictie P 
afgetrokken in het blok SUB. Dit blok zorgt er tevens voor dat 
het signaal wordt geclipt, zodat het binnen 8 bit blijft. De 
quantisator wordt gevormd door de lookup-table LUT. Het 
gequantiseerde verschil wordt opgeteld bij de predictie in het 
blok ADD, waarna het resultaat bewaard wordt voor de volgende 
pixel in een register REG. Het gequantiseerde signaal wordt 
tevens aangeboden aan de entropiecocter EC. Deze kan als volgt 
verder uitgewerkt worden. 

E s 

figuur 16 

Het gequantiseerde verschilsignaal E wordt als adres voor een 
tweetal geheugens gebruikt. In het eerste geheugen MEM1 staat de 
bij het signaal E horende Huffman-code. Deze code wordt 
overgenomen in een PISO schuifregister REG. Het tweede geheugen 
MEM2, bevat het aantal bits waaruit de verschillende codewoorden 
uit het eerste geheugen bestaan. Met dit getal wordt de counter 
COUNT gevuld, waarna het juiste aantal bits uit het register kan 
worden geklokt. Dit resulteert in de seriele datastroom S. 
De bijbehorende decoder kan men zich als volgt voorstellen. 
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x 
s y 

figuur 17 

De seriele datastroom S uit de coder wordt met behulp van een 
finite state machine FSM omgezet naar het verschilsignaal E. Dit 
signaal wordt vervolgens opgeteld bij de predictie P. Het 
resulterende signaal X wordt weer opgeslagen in een register R, 
waarna het gebruikt wordt als de volgende predictie. Het signaal 
X wordt tevens aangeboden aan het blok ED dat de error diffusion 
uitvoert. 
Het blok ED tenslotte kan als volgt worden geimplementeerd. 

x =====U:: ADD :l:i====ii===l:l: MEM1 :1:1===== y 

l"====i:l MEM2 11 

figuur 18 

Het signaal X wordt in het blok ADD opgeteld bij restwaarde die 
overgebleven is van de voorgaande pixel. Het resultaat wordt 
aangeboden aan geheugen MEM1 dat het resulterende signaal Y 
levert. Tevens wordt het aangeboden aan geheugen MEM2 dat de 
restwaarde levert welke gediffuseerd dient te worden naar de 
volgende pixel. 

De verschillende geheugens weke 
gebruikt, dienen bij voorkeur 
zodat b.v. de quantisator en de 
worden aan de statistiek van het 

in bovenstaande ontwerpen zijn 
uitgevoerd te worden als RAM's, 

entropie coder aangepast kunnen 
te coderen signaal. 

Voor de daadwerkelijke implementatie van het bovenstaande ontwerp 
kan gedacht worden aan gate-arrays. De verschillende algoritmen 
uit dit ontwerp zijn ook relatief eenvoudig in software uit te 
voeren, en men kan dan ook overwegen om hiervoor zeer snelle 
microprocessoren te gebruiken. Indien deze zijn uitgerust met 
snelle floating-point hardware, kan men misschien zelfs gebruik 
maken van complexere predictors, en/of adaptieve algoritmen. 
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13. Conclusies 

Het is gebleken dat praktisch toepasbare achtergrondgeheugens 
slechts een fractie van de vereiste datarates aankunnen. Het is 
echter redelijk, om te verwachten dat de haalbare datarates in de 
toekomst zullen stijgen als gevolg van verdere ontwikkelingen op 
dit gebied. 
Om van de beperkte bandbreedte van het achtergrondgeheugen een zo 
goed mogelijk gebruik te maken, zijn verschillende datacompressie 
methoden bestudeerd en in experimenten getest op hun 
bruikbaarheid. De beste experimentele resultaten zijn geboekt met 
4 bit DPCM (le orde predictor) in combinatie met entropie-coding. 
De compressiefactor welke met deze techniek gehaald werd is 
ongeveer 3. 
Uitgaande van een globale architectuur als in figuur 3, met een 
diskdrive voor elk van de 4 kleuren, komt men op een totale 
datarate van ongeveer 35 MB/s. Dit is slechts de helft van de 
vereiste 70 MB/s, zodat verder onderzoek nodig is teneinde een 
hogere compressiefactor te bereiken. 
Veelbelovend lijkt in dit verband predictive coding met 2e of 
hogere orde predictor. Ook verdere experimenten met ADPCM kunnen 
interessant zijn. 
Tenslotte kan men nog overwegen om nader in te gaan op de 
Hadamard-transform daar uit de literatuur is gebleken dat 
transfermtechnieken hogere compressiefactoren opleveren, terwijl 
de Hadamard-transform minder rekenintensief is dan andere 
transformtechnieken. 
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