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Sammanfattning

På Saab Aerosystems i Linköping, finns en presentations- och manövreringssimulator för JAS-

39 Gripen, PMSIM. I detta examensarbete studeras hur sensorbilder, som genereras och sparas

till ett bildminne i simulatorn, kan överföras till s k desktop-simulatorer i realtid. Överföringen

har begränsad bandbredd och därför måste bildkodning utföras. Bildkodningen utgör därför en

viktig del av denna rapport.

För att realtidskravet skall kunna uppfyllas måste bildkodningen vara relativt enkel och

dataöverföringen måste vara snabb. En snabb överföring kräver ett nätverksprotokoll där så lite

kontrollinformation som möjligt skickas. Ett enkelt sådant protokoll har därför konstruerats

och implementerats.

I rapporten studeras även hur brus och andra störningsmoment som kan uppkomma vid verk-

liga radiolänkar skulle kunna påverka videokvaliteten.

Arbetet i denna rapport kretsar kring implementeringen av en videolänk för att kunna överföra

och visa sensorbilder. Denna videolänk består av följande tre huvuddelar: bildkodare, nätverk-

slänk samt bildvisare. Bildkodningens fokus har lagts på MPEG- och wavelet-teknik.

Wavelet-tekniken har tidigare inte använts i speciellt stor utsträckning för videokodning utan är

mest känd som en teknik för att koda stillbilder. Tekniken används bl a i JPEG2000-stan-

darden. Denna rapport visar att det även finns vissa fördelar med att använda wavelet-tekniken,

gentemot MPEG, vid videokodning.

Nyckelord:
Bildkodning, datakompression, DCT, MPEG, OpenGL, realtidsöverföring, sensorbilder, simu-

lator, SPIHT, transformteori, UDP, wavelets



Abstract

At Saab Aerosystems, situated in Linköping Sweden, there is a presentation and manoeuvre

simulator simulating the fighter jet JAS-39 Gripen. This flight simulator is called PMSIM. In

this thesis we study how to transfer sensor images generated by PMSIM to other simulators or

desktop computers. The transmission is band-limited so some kind of image coding must be

used. Because of this the greater part of this thesis is concerned with image coding.

To fulfill the real time requirement the image coding has to be quite simple and the transmis-

sion has to be fast. To achieve fast transmission the network protocol has to use as little over-

head information as possible. Such a protocol has therefore been designed and implemented.

This report also includes a survey about real radio links. This survey investigates how the qual-

ity of the video stream can be affected by noise and other disturbing elements.

The work in this report revolves around the implementation of a video link. The purpose of this

link is to transmit and display sensor images. The link consists mainly of the three following

parts: image coder, network link and image player. The image coding has been focused on

MPEG and wavelets.

The wavelet technique is not a well known coding principle for video applications. Although

as a coding technique for still images the technique is well known. For instance it is used in the

JPEG2000-standard. Experiments conducted and published in this report suggest that for some

applications the wavelet technique can be a viable candidate, with respect to the MPEG tech-

nique, for a video coder.
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SPIHT, transform theory, UDP, wavelets
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1 Inledning

Detta kapitel ger en introduktion till examensarbetet och denna rapport. Läsanvisningar ges för

att underlätta läsningen av rapporten. För att kunna ta till sig innehållet i rapporen bör läsaren

ha bakgrund från någon teknisk utbildning på högskolenivå, eller motsvarande kunskaper

inhämtade från annat håll. Det underlättar också om utbildningen gett grundläggande kunska-

per inom digital signalbehandling och bildkodning.

1.1 Bakgrund och syfte

Detta examensarbete syftar till att studera och implementera en videolänk i en JAS-39 Gri-

pensimulator. Det som skall överföras via videolänken är sensorbilder av omvärlden som gene-

reras i simulatorn. Ingående bakgrund till uppgiften och uppgiftens utforming ges i bilaga A

“Exjobbsbeskrivning” skriven av vår handledare på Saab, Andreas Ladell.

Examensarbetet syftar till att uppnå följande:

• Överföring av videobild ska kunna ske i realtid mellan simulatorer. Fördröjningen skall

vara minimal så att det går att styra sensorbilden utan att uppleva störande effekt av efter-

släpning.

• Överföringen ska kunna ske på simulerad länk. Bilden ska då degraderas eller fördröjas på

ett sätt som motsvarar en inställbar överföringskapacitet.

• En studie av vilken typ av videolänk som kan tänkas förekomma i ett riktigt flygplan och

vilken bandbredd en sådan länk använder.

1.2 Saab Aerosystems

Detta examensarbetet har utförts på avdelningen för simulatorsupport vid Saab Aerosystems1 i

Linköping. Saab Aerosystems har sitt huvudsakliga fokus mot försvarsmarknaden. På Aero-

systems har man fullt systemansvar för Gripen men jobbar även inom andra produktområden

såsom obemannade luftburna fordon (UAV - unmanned aerial vehicles), taktiska system, pilot-

träning, simulatorer och nätbaserat försvar.

1. http://www.saabaerospace.se/node5469.asp
1
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1.3 Metod

Det första vi gjorde var en planering för examensarbetet för att kunna ringa in området och

begränsa omfattningen. I startskedet av examensarbetet letade vi efter källor och pratade med

några olika personer som håller på med bildkodning till vardags. Detta för att vi skulle kunna

sätta oss in i områden som var relevanta för uppgiften. Dessutom diskuterade vi med systemad-

ministratörerna, på avdelningen där vi utförde examensarbetet, vilken bandbredd som kunde

anses finnas tillgänglig.

Under förstudien läste vi mycket om bildkodning, signalteori, transformteori och nätverkspro-

tokoll, för att vi sedan skulle kunna välja lämpligt tillvägagångssätt för att lösa huvuduppgif-

terna.

När vi läst in oss på olika områden utförde vi en övergripande design av hela systemet. Däref-

ter designade vi modulerna var och en för sig i detalj parallellt med implementeringen, samti-

digt som vi testade det vi implementerat (delvis tillämpning av projektmodellen för extreme

programming). Denna metod kändes ganska naturlig för detta examensarbete.

I slutskedet av implementeringsfasen började vi även parallellt att skriva på denna rapport.

Självfallet fortsatte skrivandet även efter implementeringens slutförande.

1.4 Läsanvisningar

Kapitel 1 “Inledning” , dvs detta kapitel, ger en introduktion till rapporten och bör läsas innan

övriga kapitel för att få en förståelse till innehållet och uppbyggnaden.

I kapitel 2- 5 beskrivs de olika verktyg som ligger till grund för att kunna simulera en vide-

olänk med begränsad bandbredd. I dessa kapitel ges de teoretiska moment som använts för det

praktiska utförandet av huvuduppgiften.

I kapitel 2 “Nätverksprotokoll” förklaras olika grunder till nätverkskommunikation. Detta

kapitel kan läsas fristående från de andra kapitlen.

I kapitel 3 “Transformkodning och signalteori” behandlas delområden inom signalbehandling

som är av intresse vid bildkodning. Kapitlet kan läsas fristående från övriga kapitel. Grundläg-

gande kunskap inom både transformkodning och signalteori är en klar fördel vid läsningen av

detta kapitel. Kapitlet är det mest teoretiska i denna rapport och kan tyckas svårt men här finns

ändå den viktiga matematiska bakgrunden till de olika typer av bildkomprimeringssystem som

vi använt oss av. Läsaren som inte är intresserad av all teori bakom transformerna som används

i rapporten kan läsa vidare i kapitel 4 istället.

Kapitel 4 “Bildkodning” går att läsa fristående i rapporten. I detta kapitel ges en inblick i olika

bildkodningsområden som studerats i examensarbetet. För att få en djup förståelse av bakgrun-

den till transformerna som används i olika bildkodningsalgoritmer, bör kapitel 3 “Transform-

kodning och signalteori” dock läsas i förväg.

Kapitel 5 “Implementering” förklarar vad som implementerats och hur detta har gjorts. För att

få ut mycket av kapitlet och förstå sig på implementeringen krävs förkunskaper från tidigare

kapitel i rapporten.
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I kapitel 6 “Experiment och resultat” beskrivs de olika experiment som vi utfört för att testa

våra implementeringar. Dessutom presenteras och diskuteras de olika resultat vi fått från tes-

terna. Detta kapitel bör läsas efter kapitel 5 för att förstå vad som ligger bakom testerna. Kapit-

let kan även läsas relativt fristående om man endast är intresserad av en redogörelse för hur

MPEG- respektive wavelet-kodaren fungerar i vår videolänk vid olika bandbredder, paketstor-

lekar, transformsteg etc.

Kapitel 7 “Videolänk i flygplan” ger en introduktion till den digitala radion Ra90 som är tänkt

att användas inom försvaret. Främst behandlar kapitlet flygradion Fr90 som är en del av Ra90

och utreder vilka möjligheter det finns till att skicka sensorbilder över denna. För att få en full

förståelse av resonemanget i kapitlet bör läsaren ha läst kapitel 3- 6 angående wavelet- och

MPEG-tekniken. För att endast få en överblick av Fr90 och ett grundligare resonemang kan

kapitlet läsas fristående.

I kapitel 8 “Slutsatser och arbetsuppföljning” finns en diskussion kring hur väl vi lyckats med

uppgiften och vad som kunde ha gjorts bättre eller annorlunda. Vi diskuterar också hur väl pla-

neringen lyckats följas och om fokus har lyckats hållas på uppgiften. Detta kapitel utgör en

avrundning till hela examensarbetet och bör läsas efter resten av rapporten.
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2 Nätverksprotokoll

Valet av nätverksprotokoll för överföring av data är viktigt i de allra flesta sammanhang. I vissa

fall är det viktigt med en snabb transport av data. I andra fall är en komplett transport av data

mycket viktig. Om det är viktigt att all data når mottagaren lämpar sig ett transportprotokoll

där kontrolldata1 utgör en betydande del. I andra fallet när transporten skall vara snabb, skickas

en mindre andel kontrolldata och således en större andel källdata från sändaren. En snabb

transport medför således att pålitligheten avtar.

I detta kapitel behandlas OSI-referensmodellen (Open Systems Interconnection) och TCP/IP-

referensmodellen (Transport Control Protocol / Internet Protocol). OSI-referensmodellen

används inte i så stor praktisk utsträckning men är en mer detaljerad modell än TCP/IP-model-

len. Ur teoretisk synvinkel är OSI-modellen mycket användbar. TCP/IP-modellen stödjer de

två transportprotokollen TCP och UDP (User Datagram Protocol), där TCP är av den kontrol-

lerande typen och UDP av den ickekontrollerande typen.

2.1 OSI-referensmodellen

OSI-modellen, är en modell framtagen av ISO (International Standard Organization), som ett

första steg mot internationell standardisering av protokoll som används i olika lager enligt [6].

OSI-modellen består av sju lager. Ett lager är en abstraktionsnivå. För att förstå tanken bakom

lagerstrukturen ges följande exempel:

Exempel 2.1:
Ett meddelande skickas från en person, skrivet på tyska, till en annan person som tar emot
meddelandet på franska. Meddelandet skickas från sändarens lager 3 till mottagarens lager 3,
via lägre transportlager.

1. Overhead är den engelska termen för kontrolldata och är vanligt förekommande även i svenska texter.
5



6  Kapitel 2 “Nätverksprotokoll”
Figur 2.1: Transport av meddelande via lägre lager.

Person 1 skickar meddelandet från lager 3. Meddelandet transporteras ner till lager 2. I lager
2 översätts meddelandet till engelska. Meddelandet transporteras ner till lager 1. I lager 1
överförs meddelandet med något medium till lager 1 hos mottagaren. Mottagaren tar emot
meddelandet i lager 1 och vidarebefordrar detta till lager 2. I lager 2 översätts meddelandet till
franska, vilket är det språk som person 2 talar. Meddelandet skickas vidare till lager 3, dvs till
den fransktalande personen. I lager 3 ser det ut som om att meddelandet skickas via direkt
länk till mottagaren på samma lager. Vad som sker i underliggande lager är inte intressant för
personerna som kommunicerar med varandra. Ett högre lager utgör alltså en abstraktion av
ett eller flera lägre lager. Figur 2.1 ger en illustrerande bild av händelseförloppet.
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OSI-modellens sju lager enligt figuren nedan:

Figur 2.2: Lagerordningen i OSI-modellen.
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2.2 TCP/IP

TCP/IP-referensmodellen utformades med designmålet att flera nätverk skulle kunna anslutas

till varandra på ett sätt så att inga uppehåll i funktionaliteten skulle förekomma. Modellen defi-

nierades först i [2] av Cerf och Kahn. Designen diskuteras av Clark i [5]. Modellen består av

samma lager som OSI-modellen, se figur 2.2, med den skillnaden att presentationslagret och

sessionslagret i OSI-modellen här har slagits samman med tillämpningslagret. TCP/IP-model-

len består således endast av fem lager.

2.2.1 Fysiska lagret

I det fysiska lagret i TCP/IP tas flera viktiga designbeslut som ser till att sändaren och mottaga-

ren är överrens om hur en etta eller nolla representeras. T ex hur lång tid en bit skickas och hur

många volt en etta eller nolla representerar.

2.2.2 Datalänklagret

Alla noder i ett Ethernet-nätverk föreses med unika 48-bitars adresser vid tillverkning. Dessa

adresser kallas för MAC-adresser (Media Access Controll address). Olika tillverkare får en

serie adresser att använda som tilldelas av IEEE.

En MAC-adress specificeras på formen: MM-MM-MM-SS-SS-SS.

Ett exempel på en MAC-adress skulle kunna vara:

00:A0:C9:14:C8:29

Där 00:A0:C9 utgör en serie som tilldelats en specifik tillverkare och där andra delen 14:C8:29
utgör tillverkarens egna adress för den aktuella hårdvaran.

En mottagare av ett paket tar emot paketet om det anländer med dennes 48-bitars länkadress. I

länklagret används ARP (Address Resolution Protocol), för att översätta 32-bitars IP-adresser

till dessa 48 bitars adresser. Hårdvaran i länklagret förstår inte IP-adresser.

För att sändaren skall kunna veta mottagarens 48-bitars adress, kan denna skicka ut en förfrå-

gan genom en så kallad “broadcast” till noderna i nätverket. I förfrågan skickar sändaren mot-

tagarens IP-adress samt sin egen 48-bitars adress. Mottagaren som känner igen IP-adressen

skall då svara med sin 48-bitars adress. Detta är något som kallas för en ARP-förfrågan. Sända-

ren som fått reda på mottagarens länkadress sparar ofta denna i ett cache-minne, för att inte

återigen behöva utföra samma förfrågan.

2.2.3 Nätverkslagret

Nätverkslagret har till uppgift att förmedla paket via nätverk från en värd1 till en annan. Pake-

ten garanteras inte komma fram i den ordning som de skickas eller komma fram över huvud

taget. Högre lager har till uppgift att sätta samman paketen i rätt ordning hos mottagaren och

eventuellt begära omsändningar.

Nätverkslagret specificerar ett paketformat och internetprotokollet IP. IP-paketen levereras av

nätverkslagret till rätt destination. I IP-paketen finns mottagaradressens IP-adress specificerad.

1. En värd (eng. host) är en dator eller annan utrustning i ett datornätverk som är ansluten till nätet.
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2.2.4 Transportlagret

Transportlagret ligger ovanför nätverkslagret. TCP och UDP som är två vanliga transportproto-

koll beskrivs nedan.

TCP är ett pålitligt transportprotokoll för överföring mellan två datorer där en förbindelse mel-

lan sändare och mottagare skapas. En bitström delas upp i paket som skickas via nätverkslagret

till mottagaren. Vid mottagarsidan sätter TCP samman paketen till en bitström igen. Om ett

paket går förlorat skickar TCP om paketet. TCP ser även till att en snabb sändare inte tillåts

skicka paket i högre takt än vad mottagaren klarar av att ta emot.

UDP är ett förbindelselöst transportprotokoll för överföring av paket. Paket som går förlorade

skickas inte om av UDP. Ett IP-paket som skickas före ett annat IP-paket kan nå mottagaren

efter det andra paketet eftersom IP-protokollet inte ger någon garanti för ordningen. UDP han-

terar hanterar heller inte ordningen. Att hantera ordningen är något som kallas för flödeskon-

troll och detta är således något som UDP saknar.

I UDP kontrolleras om paketet som kom fram är korrekt med en 16-bitars checksumma. Denna

checksumma är valfri och kan sättas till 0 för om man inte vill använda den. Oftast vill man

dock använda denna checksumma.

Program som använder UDP är program som kräver snabb överföring, där det inte finns någon

mening med att skicka om data. T ex vid videoapplikationer i realtid, ip-telefoni, nätverksspel

etc.

2.2.5 Tillämpningslagret

Tillämpningslagret används av applikationer som använder nätverket för att skicka informa-

tion. Protokoll såsom FTP, SMTP, IMAP etc ligger i tillämpningslagret.

2.3 Berkeley socket

En socket är ett gränssnitt mot TCP- och UDP-protokollen. Socketar finns främst i två varian-

ter. Den ena där data skickas i strömmar och den andra som skickar data i paket (datagram).

Namngivningen Berkeley socket, kommer av att socketen skapades för BSD1 Unix. Berkeley

sockets används i mycket stor utsträckning och finns implementerat i C.

Socketen som utgör gränssnittet mot TCP är av strömvarianten. Trots att IP-protokollet är

paketbaserat simuleras en ström av data av TCP. Strömmen måste ha anslutits mellan sändare

och mottagare innan data kan skickas på socketen. I socketen som utgör gränssnittet mot UDP

skickas däremot data i paket. Endast skapandet av socketen behöver ha skett innan data kan

skickas till mottagaren.

En socket skapas (i c-miljö) via metoden:

int socket(int domain, int type, int protocol);

1. BSD står för Berkeley Software Distributions och är ett operativsystem som togs fram av en grupp vid

University of California, beläget i staden Berkeley.
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• domain - antar värdet PF_UNIX eller PF_INET. PF_UNIX skall anges då UNIX interna

protokoll används vid kommunikation på samma maskin. PF_INET anges då kommunika-

tionen sker över nätverk.

• type - bestämmer vilken typ av socket som används. Typerna som kan väljas är

SOCK_DGRAM eller SOCK_STREAM.

• protocol - ger möjlighet att välja vilket transportprotokoll som skall användas. Denna

paramenter kan sättas till 0 och då väljs det första passande protokollet. Ofta finns endast

ett protokoll som kan användas för socketen inom protokollfamiljen.

Negativt returvärde från metoden indikerar att något fel uppstått.



3 Transformkodning och signalteori

I samtliga bildkompressionssystem behandlade i denna rapport används transformkodning,

antingen i form av blockkodning, eller som i wavelet-fallet i form av delbandskodning. Trans-

formkodningen möjliggör avbildning av bilden på en form som öppnar stora möjligheter för

effektiv bildkompression. Kompressionsgrader omkring 10:1 kan åstadkommas enbart genom

sådana metoder. Måldomänen för sådana avbildningar är oftast frekvensdomänen, vilken har

visat sig vara mycket lämpad för bildkompression.

I detta kapitel beskrivs den bakomliggande teorin för transformkodning samt för den digitala

signalteori som är nödvändig för att förstå transformteorin. Mycket av teorin bygger på boken

JPEG2000 [15] och webbdokumentet “Introduction to Digital Filters” [13].

3.1 Informationsinnehållet i grafiska bilder

En grafisk bild innehåller redundans och irrelevant information, irrelevant i den meningen att

vissa delar av bildens frekvensspektrum uppfattas dåligt eller inte alls av det mänskliga synsin-

net. För att komma åt redundansen används transformkodning. Med hjälp av linjära avbild-

ningar kan den relevanta1 informationen i bilden urskiljas2, vilket möjliggör att den irrelevanta

informationen i bilden kan tas bort eller åtminstone tonas ner.

3.2 Notation

I det här kapitlet förekommer många beteckningar. För att förenkla läsningen av detta kapitel

bör läsaren vara väl förtrogen med dessa beteckningar. Om du som läsare känner dig tveksam

eller undrar över någon beteckning vid läsningen är chansen stor att en förklaring till denna

beteckning återfinns i nedanstående notationstabell. Vårt tips: Använd notationstabellen!

1. Egentligen den mest relevanta informationen. Gränsen mellan relevant och irrelevant information är

inte skarp.

2. Den linjära avbildningen tar bort beroenden mellan relevant och irrelevant information, vilket ger en

uppdelning av informationen.

Notation Betydelse

Z De hela talen.

Z+ De positiva heltalen, (1, 2, 3, ...).

Tabell 1: Notation.
11
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N De naturliga heltalen, (0, 1, 2, ...).

R De reella talen.

C De komplexa talen.

ω Vinkelfrekvens i rad/s.

f Frekvens i Hz.

m Dimension av vektorer och matriser (m ∈ Z+).

v Skalär.

v Vektor av dimension m (m ∈ Z+).

v[] Array av vektorer. Varje enskild vektor har dimension m (m ∈ Z+).

A Tvådimensionell matris. Matrisen har dimension m × m (m ∈ Z+).

De tvådimensionella matriser som behandlas är därmed kvadratisk.

A[] Array av tvådimensionella matriser, där varje matris har dimensio-

nen m × m (m ∈ Z+).

f(x) Funktion f av variabeln x.

x(.) Den diskreta insignalen x i sin helhet. Utsträckningen är oändlig

om inte annat anges.

x(n) Insignalelementet vid tidpunkten n (n ∈ Z) i den diskreta signalen

x(.), kallas även sampel.

y(.) Den diskreta utsignalen y i sin helhet. Utsträckningen är oändlig

om inte annat anges.

y(n) Utsignalelementet vid tidpunkten n (n ∈ Z) i den diskreta signalen

y(.), kallas även sampel.

⊗ Faltningsoperatorn.

X(z) Z-transformen av funktionen eller vektorn x (vilket framgår av

sammanhanget). Z-transformen av en funktion eller vektor beteck-

nas med stor bokstav. Z-transformen av en funktion eller vektor

sägs vara representerad i Z-domänen.

Fouriertransformen av funktionen eller vektorn f (vilket framgår av

sammanhanget). Den diskreta och tidsdiskreta fouriertransformen

betecknas på samma sätt. Fouriertransformen av en funktion eller

vektor sägs vara representerad i fourierdomänen.

Skalfunktionen.

Notation Betydelse

Tabell 1: Notation.

f̂ ω( )

ϕ t( )
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Duala skalfunktionen.

Wavelet-funktionen.

Duala wavelet-funktionen.

Notation Betydelse

Tabell 1: Notation.

ϕ̃ t( )

ψ t( )

ψ̃ t( )
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3.3 Digital signalteori

Inom bildkodningsteorin används begrepp och metoder som kommer från signalbehandlings-

området. I denna del beskrivs översiktligt de delar av signalteorin som behandlas i denna rap-

port.

Inom digital signalteori arbetar man med diskreta signaler. En diskret signal kan ses som en

sekvens av diskreta värden, av ändlig eller oändlig utsträckning. En grafisk bild kan tolkas som

en tvådimensionell signal av ändlig utsträckning, vilket utgör kopplingen mellan signalbehand-

ling och bildbehandling. I nedanstående figur ges den välkända Lenna1-bilden en signaltolk-

ning:

Figur 3.1: Lenna-bilden tolkad som en tvådimensionell signal.

3.3.1 LTI-filter

LTI-filter (linjära och tidsinvarianta filter) är filter som uppfyller följande egenskaper:

(ekv 3.1)
(ekv 3.2)

1. Lenna-bilden är en välkänd bild inom bildkodningssammanhang.

Linjaritet: x n( ) α x1 n( ) βx2 n( )+ y n( )⇒ α y1 n( ) βy2 n( )
Tidsinvarians: x n( )

+
x1 n n0–( ) y n( )⇒ y1 n n0–( )

= =
= =
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För ett tidsinvariant filter ändras alltså inte dess egenskaper med tiden. Det kan också uttryckas

som så att för en tidsförskjutning i insignalen återfås samma tidsförskjutning i utsignalen.

Impulssignalen, δ(n), definieras enligt följande:

Definition 3.1:
Impulssignalen δ(n), där n ∈ Z ges av följande funktion:

Definition 3.2:
Impulssvaret för ett filter är dess svar på δ(n). Impulssvaret betecknas med h(n).

Med impulssvaret h(n) avses filtrets svar vid tiden n till en enhetsimpuls som inträffade vid

tiden 0. h(n) är en funktion definierad på Z. Ett filter sägs vara stabilt om h(n) går mot 0 då n
går mot oändligheten. För ett kausalt filter gäller att h(k) = 0, k < 0. Utsignalen från ett kausalt
filter beror alltså endast på gamla och nuvarande insignalsamplar, vilket gör att det kan realise-

ras i realtid. Ett ickekausalt filter beror på insignalsamplar i framtiden.

Definition 3.3:
Den maximala fördröjningen av samplar som används för att beräkna utsignalsampeln i ett fil-
ter benämns filtrets ordning.

Ett kausalt LTI-filter av ändlig ordning kan beskrivas med hjälp av en så kallad differensekva-

tion. Filtret representeras då som en linjärkombination av gamla och nuvarande insignalsam-

plar, samt av gamla utsignalsamplar, enligt följande:

(ekv 3.3)

Koefficienterna bi och aj benämns feedforward- respektive feedback-koefficienter. Detta kan

förklaras med att bi-koefficienterna binds till tidigare samplar eller till den nuvarande samplen

i insignalen samt att aj-koefficienterna binds till samplar i föregående utsignal vilka kan sägas

ge fördröjd feedback till filtret. LTI-filtrets ordning är, i enighet med definition 3.3, den större

av M och N. En differensekvation för ett digitalt filter kan illustreras med hjälp av ett så kallat

systemdiagram. I exemplet nedan ges ett exempel på en differensekvation, ett systemdiagram

används för att illustrera differensekvationen.

Exempel 3.1:
Ett exempel på en differensekvation för ett reellt digitalt filter är:
y(n) = 0.001x(n) + 0.2x(n-1) + y(n-1)

δ n( )
1 n, 0=

0 n 0≠,



=

y n( ) bi x n i–( ) a j y n j–( )⋅
j 1=

N

∑–⋅
i 0=

M

∑=
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Här är M och N = 1, dvs filtrets ordning är ett. Följande systemdiagram beskriver differen-
sekvationen:

Figur 3.2: Systemdiagram för differensekvationen i exempel 3.1.

Kvadraterna i systemdiagrammet med ett z-1 i innebär att signalen fördröjs en sampel.

Definition 3.4:
Ett filter sägs vara rekursivt omm aj ≠ 0, för något j > 0 där j ∈ Z.
Rekursiva filter kallas även infinite impulse response (IIR) filter.
Om aj = 0, för alla j > 0 sägs filtret vara ickerekursivt.
Ickerekursiva filter kallas även finite impulse response (FIR) filter.

Utsignalen från ett kausalt LTI-filter kan även beräknas genom faltning mellan impulssvaret

h(n) och insignalen x(.). För att visa detta är det lämpligt att börja med att representera en sig-

nal x(.) som en linjärkombination av tidsförskjutna impulser, enligt följande:

(ekv 3.4)

δ(.) kan ses som en etta omgiven av ett oändligt antal nollor, δ(.-i) är samma mönster tidsför-

skjutet i antal steg till vänster1. x(.) kan på samma sätt ses som en sampel omgiven av ett oänd-

ligt antal samplar. Detta betecknas enklare med hjälp av faltningsoperatorn, vilken lämpligt

nog definieras enligt följande:

Definition 3.5:

Ett användbart samband mellan utsignalen och insignalen kan härledas med hjälp av faltnings-

operatorn och LTI-filtrets linjära och tidsinvarianta egenskaper, härledningen är enligt följande:

1. Om man ser signalen som en sekvens av värden som utbreder sig åt höger.

0.2 1.0

0.001x n( ) y n( )

x .( ) x i( ) δ . i–( )⋅
i Z∈
∑=

x δ⊗( ) .( ) x i( ) δ . i–( )⋅
i Z∈
∑=
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(ekv 3.5)

Här avser h(n,i) impulssvaret vid tidpunkt n till en impuls som inträffade vid tidpunkten i.
Ln betecknar ett LTI-filter för den n:te utsignalsampeln, vilket är en linjär operator. Det andra

och tredje steget ges av ekvation 3.4, det fjärde steget ges av Ln:s linjaritet och det sjätte steget

ges av Ln:s tidsinvarianta egenskap. Detta visar att utsignalsampeln y(n) är impulssvaret h(n)

faltat med x(.). Genom att välja tidpunkten 0 som signalens början och använda filtrets kausala

egenskap kan det hela formuleras enklare enligt följande:

(ekv 3.6)

Z-transformen används flitigt och definieras enligt följande:

Definition 3.6:

Z-transformen av en signal x(.) är ett polynom i z-1 vars koefficienter ges av signalens samplar.

Z-transformen av en signal betecknas, i enlighet med tabell 1, med stor bokstav. Z-transformen

överför en signal till den så kallade Z-domänen.

Faltning i Z-domänen kan beräknas på ett mycket smidigt sätt, hur beskrivs i följande sats:

Sats 3.1:

Vad satsen säger är att faltning i tidsdomänen är komponentvis multiplikation i Z-domänen. Zz
betecknar Z-transformen. För den intresserade finns beviset att studera i [15].

y n( ) Ln x .( ){ } Ln x δ⊗〈 〉 .( ){ } Ln x i( ) δ . i–( )⋅
i Z∈
∑

 
 
 

x i( ) Ln δ . i–( ){ }⋅
i Z∈
∑ x i( ) h n i,( )⋅

i Z∈
∑ x i( ) h n i–( )

x h⊗( ) n( )≡

⋅
i Z∈
∑

= = =

= = =

y n( ) x i( ) h n i–( )⋅
i 0=

n

∑ x h⊗( ) n( )= =

X z( ) x i( ) z
i–

z C (komplexa talen)∈,⋅
i Z∈
∑=

x h⊗( ) X H där X och H är Z-transformen av x .( ) respektive h n( ).

Dvs Z z x h⊗{ }
,⋅

X z( ) Y z( ).⋅
=

=
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Överföringsfunktionen H(z) ges av Z-transformen av impulssvaret h(n), den definieras enligt

följande:

Definition 3.7:

Överföringsfunktionen är alltså ett polynom av ordning M i z, det ger en algebraisk representa-

tion av överföringsfunktionen i Z-domänen. Överföringsfunktionen kan också beräknas genom

kvoten av Z-transformen av filtrets utsignal och Z-transformen av filtrets insignal. Ett filters

ordning definieras som ordningen av dess överföringsfunktion, dvs M, vilket är i enighet med

definition 3.3. Om Z-transformen av differensekvationen i ekvation 3.3 beräknas fås ett nytt

uttryck för överföringsfunktionen:

(ekv 3.7)

Genom att faktorisera B(z) kan filtrets nollställen bestämmas och genom att faktorisera A(z)

kan filtrets poler bestämmas. Vid studie av grafen för H(z) över det komplexa talplanet kan

nollställena ses som dippar ner mot nollplanet och polerna som oändligt höga spikar. Med

hjälp av polerna kan H(z) partialbråksuppdelas, man erhåller då en summa av första och andra

ordningens polynom, då M < N. H(z) kan då ses som en parallellkoppling av filter med endast

en komplexvärd pol.

Om M ≥ Ν måste först en polynomdivision mellan B(z) och A(z) utföras, eftersom täljarens

grad måste vara lägre än nämnarens för att möjliggöra partialbråksuppdelningen. H(z) kan då

uttryckas som en parallell kombination av ett IIR-filter med endast en komplexvärd pol och ett

FIR-filter av samma typ som det som erhålls då M < N.

3.3.2 Linjärfas-filter

Bl a beroende på hur olika filters poler och nollställen är lokaliserade i det komplexa talplanet

kan olika typer av filter klassificeras.

Linjärfas-filter av FIR-typ har symmetriskt eller antisymmetriskt impulssvar, dvs

h(n) =±h(N - n), då 0 ≤ n ≤ N. Om det existerar en pol i z =  så existerar även en pol i

z = . Linjärfas-filter tillämpas ofta i system för bildkompression, det finns flera anled-

ningar till detta.

Ett linjärfas-filter har som tidigare nämnts symmetriskt eller antisymmetriskt impulssvar, detta

möjliggör en minskning av det totala antalet multiplikationer i en implementering av falt-

ningen mellan insignalen och impulssvaret. Genom att utnyttja symmetrin1 går det att få ner

1.  Överföringsfunktionen för ett linjärfas-filter är ett polynom som är symmetriskt eller asymmetriskt

kring z0. Vilket förstås kan inses direkt eftersom filtret har symmetriskt eller antisymmetriskt impuls-

svar.

H z( ) h n( )z n–

n Z∈
∑=

H z( ) Y z( )
X z( )
------------

b0 b1 z
1–⋅ … bM z

M–⋅+ + +

1 a1 z
1–⋅ … aN z

N–⋅+ + +
---------------------------------------------------------------------

B z( )
A z( )
-----------≡= =

re iφ–

1 r⁄( )e iφ–
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antalet multiplikationer med en faktor två. En annan viktig egenskap som linjärfas-filter besit-

ter är att en signal enkelt kan utökas i sina kanter. Detta är speciellt viktigt inom bildkodning

där varje rad och kolumn utgör en begränsad mängd värden och måste därför utökas med lämp-

liga värden för att en delbandstransform ska kunna användas för transformkodning av bilden.

Filter med icke-linjär fas inför störande distortion i signalens kanter vilket man vill undvika för

bildkompressionsändamål.

Med anledning av ovanstående resonemang kommer vi endast att betrakta linjärfas-filter i

denna rapport. De behandlade filtren kommer att vara av FIR-typ. Inom bildkompression finns

ingen nytta av tidigare signalvärden (vilket IIR-filter utnyttjar). Dock skulle man kunna tänka

sig att använda IIR-filter i någon typ av prediktionssystem, fast det undersöks inte vidare i den

här rapporten.

3.3.3 Samplingsteoremet

För att kunna rekonstruera en samplad signal entydigt krävs att samplingsfrekvensen är minst

dubbelt så hög som signalens bandbredd. Om samplingsfrekvensen är lägre fås s k aliaseffekter

dvs höga frekvenser tolkas som låga. Samplingsteoremet kallas ofta för Nyquistkriteriet och

halva samplingsfrekvensen för Nyquistfrekvensen. Nyquistfrekvensen anger alltså den högsta

möjliga frekvensen för signalkomponenterna i signalen för att möjliggöra entydig rekonstruk-

tion. Rekonstruktionen kan dock inte bli perfekt eftersom amplituden av en kontinuerlig signal

inte kan representeras exakt av en dator. Dock säger samplingsteoremet att signalens värde kan

återskapas för varje reell tidpunkt. Samplingsteoremet kretsar kring sinc-funktionen, så vi bör-

jar med att definiera denna.

Definition 3.8:

Sinc-funktionen utgör impulssvaret för ett idealiskt lågpassfilter. Tröskelfrekvensen är den

frekvens där lågpassfiltret börjar dämpa1 signalkomponenter. För sinc-funktionen är tröskel-

frekvensen halva samplingsfrekvensen. Shannons berömda samplingteorem [12] kan nu

beskrivs enligt följande:

1.  Med dämpa avses att filtret minskar amplituden för signalkomponenter utanför filtrets spektrum

(frekvensintervall). Dämpning anges ofta i decibel. I figur 3.9 på sidan 25 illustreras dämpning för ett

filter.

sinc(x)
xπ( )sin

xπ
-------------------=

x t( ) x nT s( )
ωs t nT s–( ) 2⁄⋅( )sin

ωs t nT s–( ) 2⁄
----------------------------------------------------⋅

n Z∈
∑ x nT s( ) hs t nT s–( )

där hs t( )

⋅
n Z∈
∑

c
ωs

2π
------ t⋅ 

 sin
ωs t⋅

2
------------ 

 sin
ωs t⋅

2
------------⁄

˙

= =

= =

En kontinuerlig signal x t( ) där t R vars fouriertransform x̂ ω( ) försvinner för

ω ωmax kan entydigt rekonstrueras från den samplade sekvensen x T n,( ){ } om

samplingsfrekvensen, ωs satisfierar ωs 2ωmax. Den kontinuerliga signalen ges då av

interpolationsformeln:

>,
≥

,∈,
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Hittills har vi behandlat signaler som en sekvens (vektor) av skalärer. I avsnitten nedan

behandlar vi istället signaler som en sekvens av vektorer vilket gör att alla funktioner som är

inblandade får en mer komplex struktur. T ex representeras då impulssvaret h(z) med en matris

istället för en radvektor som tidigare.

3.4 Blocktransformer och delbandstransformer

Inom bildkompression används transformer från rumsdomänen till frekvensdomänen. Dessa

har visat sig mycket lämpade för att uppnå en hög kompression.

Inom standarder såsom MPEG, se avsnitt 4.6 “MPEG” , används DCT (diskret cosinus trans-

form), vilken beskrivs i avsnitt 3.7. DCT är en blocktransform, vilket innebär att signalen som

ska transformeras delas upp i disjunkta konsekutiva block. Dessa block transformeras var för

sig. När det gäller bildkodning och alltså tvådimensionella blocktransformer, delas bilden in i

disjunkta block av storleken m × m. En sådan blockuppdelning illustreras i följande figur:

Figur 3.3: Tvådimensionell blocktransform.

I en delbandstransform låter man blocken “överlappa” varandra, detta gör att beroendet mellan

blocken kan utnyttjas vilket kan leda till högre kompressionsgrad. En delbandstransform kan

implementeras med en filterbank enligt figuren nedan:

Figur 3.4: Filterbank.

x n[ ]

Analysfilterbank Syntesfilterbank

x n[ ]

x n[ ]

y n[ ] 0

y n[ ] 1

y n[ ] m 1–
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De m stycken olika impulssvaren hx och gx utgör impulssvar till bandpassfilter1, dvs bandpass-

filtren släpper bara igenom frekvenser inom ett visst intervall. Som framgår av bilden består fil-

terbanken av en analys- och en syntes-del. y[n]0 är frekvensbandet med lägst frekvenser, y[n]1

det med näst lägst osv. x[n] utgör insignalen till analysdelen av filterbanken och utsignalen från

syntesdelen av filterbanken. Filterbanken återskapar alltså signalen x[n] exakt. För att detta ska

vara möjligt måste filterbanken utgöra ett PR-system (perfect reconstruction), mer om PR åter-

finns nedan och i avsnitt 3.8.1. Stegen i filterbanken markerade med ett m och en pil är ned-

och uppsamplingsoperatorer. Enligt samplingsteoremet krävs färre samplar då signalens band-

bredd minskar, vilket filterbanken utnyttjar. Nedsamplingsoperatorn tar helt enkelt bort alla

samplar utom den m:te och uppsamplingsoperatorn fyller ut sekvensen med m-1 nollor runt de

samplar som behandlas. Sekvensen före och efter ned- och uppsamplingsoperationerna har

alltså samma längd.

I delbandskodning beräknas varje y[n] av transformkomponenter med hjälp av flera insig-

nalsvektorer x[k], vilket beskrivs grafiskt i följande figur:

Figur 3.5: Illustration av delbandstransform.

Analytiskt kan detta beskrivas enligt följande, där S[i] är en sekvens av syntesmatriser och A[i]

är en sekvens av analysmatriser2:

(ekv 3.8)

1.  Det finns egentligen inget krav på att filtren ska vara bandpassfilter. Fast inom bildkodning har det

visat sig att de mest användbara filtren är av den formen.

2.  Sekvensen av analys- och syntesmatriser är oändlig, men genom att sätta alla ointressanta matriser

till noll-matrisen löser man detta problem.
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Detta påstående är identiskt med det som realiseras i filterbanksimplementeringen, figur 3.4.

Genom följande omskrivning framgår detta tydligt:

aq[i] är den q:te kolumnen i analysmatrisen A[i]. Förhållandet mellan impulssvaren hq(k) och

analysmatriserna A[i] är:

(ekv 3.9)

Analysvektorns kolumner är alltså tidsspeglade transponerade m-förskjutningar av impulssva-

ren. Att behandla en delbandstransform som en filterbank (figur 3.4), eller med vektoroperatio-

ner som illustreras i figur 3.5 är alltså bara olika sätt att angripa samma problem.

PR-system är system vars utsignal är identisk med insignalen. För att ett system ska ha PR-

egenskapen krävs att vissa krav ställs på dess insignal och på dess filter. Detta kommer att

behandlas i avsnitt 3.8.1 “Ortonormala och biortogonala transformer” .

3.5 Fouriertransformen

Fouriertransformen är ett viktigt verktyg inom ämnen såsom matematik och fysik. Den repre-

senterar en funktion som en linjärkombination av sinusfunktioner. Fouriertransformen möjlig-

gör alternativa synsätt på ett problem vilket ofta förenklar problemets lösning avsevärt.

Fouriertransformen lämpar sig inte för bildkompression (varför förklaras senare) men den

utgör den grund varifrån de transformer som verkligen lämpar sig för bildkompression har

tagits fram.

Den kontinuerliga (endimensionella) fouriertransformen definieras enligt följande:

Definition 3.9:

g(t) sägs vara en funktion representerad i tidsdomänen (rumsdomänen) och G(f) sägs vara

representerad i frekvensdomänen. Fouriertransformen kan beskrivas som så att för en bestämd

frekvens f bestäms hur stor del av funktionen g(t) som består av en sinusvåg med frekvens f. Ur

uttrycket i definition 3.9 kan detta ses som en skalärprodukt mellan funktionerna g(t) och

= (cos 2ft + i sin 2ft). Desto mer lika funktionerna är, desto högre värde ger skalärprodukten

och desto större del av funktionen består då av sinusfunktionen . Genom att utföra denna

skalärprodukt för alla f fås hela frekvensspektrat för g(t). Detta illustreras i följande figurer:
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Figur 3.6: x(t)=cos(2π*5t)+cos(2π*10t)+cos(2π*20t)+cos(2π*50t)

Figur 3.7: Fouriertransformen av signalen i figur 3.6.

I fouriertransformen av x(t) framgår tydligt vilka frekvenskomponenter x(t) består av. För att

fouriertransformen av en signal ska vara av vikt krävs att signalen är stationär. Med detta

menas att signalens frekvensinnehåll inte ändras med tiden. Detta kan enkelt inses genom att

betrakta figur 3.7 eller definitionen för fouriertransformen. Där framgår vilka frekvenskompo-

nenter signalen består av men någon information om när i tiden dessa frekvenser föreligger

finns inte. Figur 3.8 visar en signal med samma fouriertransform som den i figur 3.6.
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Figur 3.8: Diskontinuerlig icke-stationär signal bestående av samma
frekvenskomponenter som signalen i figur 3.6.

Vi har hittills beskrivit den kontinuerliga fouriertransformen, men för att använda transformen

i praktiken krävs lämplig approximation för att anpassa den till en dators förutsättningar. Man

använder sig då istället av en diskret variant av fouriertransformen. Den tvådimensionella dis-

kreta m × m punkts fouriertransformen definieras enligt följande:

Definition 3.10:

och dess invers definieras enligt:

Definition 3.11:

m anger indatablockets höjd och bredd. Den endimensionella varianten definieras på likartat

sätt. Man kan ur definition 3.11 se att f(x,y) är en linjärkombination av den diskreta fourier-

transformens basfunktioner, givna enligt följande ekvation:

(ekv 3.10)

Fouriertransformen besitter den trevliga egenskapen att den är separerbar. Det betyder att den

kan beräknas genom att applicera den motsvarande endimensionella varianten på bildmatrisens

rader och sedan på dess kolumner (eller vice versa). För att implementera den separerbara dis-

kreta fouriertransformen krävs därmed endast 2m multiplikationer och additioner vilket kan
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jämföras med de m2 multiplikationer och additioner som krävs för en implementering av trans-

formen definierad enligt definition 3.10.

Eftersom fouriertransformen är komplexvärd är den mer beräkningskrävande än en reellvärd

transform. Fouriertransformens basfunktioner är inte heller optimala för att approximera de

speciella egenheter som förekommer i grafiska bilder. Det finns flera andra transformer som

ger en kompaktare representation av en grafisk bild än vad den diskreta fouriertransformen gör,

några av dessa kommer att beskrivas i detta kapitel.

3.5.1 TDFT - Tidsdiskret fouriertransform

Den tidsdiskreta fouriertransformen liknar den diskreta fouriertransformen mycket, skillnaden

ligger i att man här låter m (blockstorleken) gå mot oändligheten.

Definition 3.12:

TDFT är alltså en funktion av kontinuerliga frekvenser ωgentemot DFT som är en funktion av

diskreta frekvenser ω. Genom att beräkna TDFT av impulssvaren för en filterbank med tre fil-

ter enligt figur 3.4, illustreras tydligt de olika frekvensbandens lokalisering. Detta belyses i

nedanstående figur:.

Figur 3.9: Frekvenssvar för en filterbank bestående av tre filter.

Vi ska i de följande avsnitten beskriva DCT och DWT (diskret wavelet-transform). Dessa är de

båda transformer som används inom de flesta bildkodningsstandarder. DCT används t ex i

MPEG-standarderna och DWT används i JPEG2000-standarden för kodning av stillbilder.

3.6 KLT - Karhunen-Loève-transform

KLT är en ortonormal1 transform av speciellt teoretiskt intresse för bildtransformkodning. Den

uppfyller några av de viktiga krav som ställs på en optimal bildkompressionstransform. Dess

främsta egenskap är att den avkorrelerar (tar bort det statisktiska beroendet mellan insignalens

element) transformkomponenterna. Detta gör att informationen representeras så kompakt som

möjligt, dvs signalenergin samlas i så få transformkomponenter som möjligt. Det går att visa

att KLT är den ur kompressionssynpunkt optimala linjära blocktransformen, förutsatt att källan

1.  En ortonormal transform har basfunktioner som är parvis ortogonala och normerade.
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är normalfördelad, vilket inte kan ses som ett helt naturligt krav för verkliga bilder. Om källan

är normalfördelad är nämligen statistiskt oberoende och okorrelation samma sak. För övriga

källor kan källans signal avkorreleras fast transformkomponenterna kan ej bli statistiskt obero-

ende. Dock kan man komma ganska nära eftersom okorrelerade transformkomponenter är ett

nödvändigt, om än inte tillräckligt, villkor för statistiskt oberoende. Normalt går det alltså inte

att med en linjär blocktransform avkorrelera transformkomponenterna helt och hållet. Dock

kan resultat som ligger mycket nära de optimala uppnås.

KLT besitter flera andra trevliga egenskaper. Transformkomponenterna för basfunktionerna av

högre ordning kan trunkeras och ändå ge lågt MSE (se avsnitt 4.3.1 “MSE” ). Detta beror på att

KLT samlar så mycket energi som möjligt i transformkomponenter av lägre ordning.

Trots KLT:s många ljusa sidor används den inte inom bildkodning. En orsak är att dess bas-

funktioner är väldigt specificerade till det aktuella block som kodas. Basfunktionerna skulle

behöva beräknas och skickas tillsammans med transformkomponenterna för varje block, vilket

skulle innebära alldeles för tunga beräkningar och en kostsam överföring av kontrolldata. En

annan orsak är att det går att hitta andra transformer med bestämda basfunktioner och med

egenskaper som approximativt stämmer överens med KLT:s. En av dessa transformer är den

diskreta cosinustransformen.

3.7 DCT - Diskret cosinustransform

Den diskreta cosinustransformen är den i nuläget populäraste blocktransformen för bildkod-

ning. Den används bl a i videostandarderna MPEG och H.263. Anledningen till att DCT har

blivit en så betydande transform inom bildkodning beror på flera saker:

• DCT:ns basfunktioner är bestämda.

• DCT:ns basfunktioner är väl anpassade för att kunna representera de olika egenheterna i

grafiska bilder.

• DCT:ns värdemängden är reellvärd (förutsatt att dess definitionsmängd är det, vilket den är

för grafiska bilder).

• DCT:ns transformkoefficienter är normaliserade och kan representeras med en byte (8-

bitar).

• DCT:n är mindre beräkningskrävande än DFT:n eftersom den endast använder sig av reell-

värd aritmetik.

• DCT:n är en ortonormal transform.

• För källor med hög korrelation mellan samplarna har den nästan lika bra energiegenskaper

som KLT.

I den endimensionella DCT:n av blockstorlek m består basfunktionerna av diskreta värden för

cosinusfunktionen, enligt följande:

(ekv 3.11)Sq p, cq 2π f q p 1
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I uttrycket för Sq, p betecknar q de m olika basfunktionerna, p indexerar de m olika diskreta

samplarna per basfunktion. cq är en normaliseringsfaktor vilken försäkrar att . För

m = 8 illustreras i figur 3.10 basfunktionerna för den tvådimensionella DCT:n samt för den

endimensionella DCT:n.

Figur 3.10: Basfunktioner för den två- respektive endimensionella DCT:n.

DCT:n av vektorn v av dimension m kan enkelt beräknas som en skalärprodukt mellan S-matri-

sen och vT. Vektorn v projiceras alltså på DCT:ns basfunktioner. Den inversa transformen

erhålls enkelt eftersom A-invers är lika med A-transponat för ortonormala matriser. Ur figur

3.10 kan man tänka sig hur ett block i en bild representeras som en linjärkombination av bas-

funktioner.

3.8 Wavelet-transformen

Wavelet-transformen är en så kallad delbandstransform, vilket beskrivs i avsnitt 3.4 “Block-

transformer och delbandstransformer” . Blocktransformer såsom DCT, DFT m fl kan ses som

specialfall av delbandstransformer, som tidigare nämnts tas då ingen hänsyn till intilliggande

block.

Wavelet-transformen ger en oktavbands1representation av en signal. Den diskreta wavelet-

transformen, DWT, erhålls genom att iterera en M-kanalers filterbank på dess DC-band2, om

M = 2 erhålls en så kallad dyadisk wavelet-transform, figur 3.11 illustrerar detta. Den uppdel-

ning av en signal i detaljinformation och överblicksinformation som wavelet-transformen ger

lämpar sig för effektiv komprimering, brusreducering och isolering av egenskaper i signalen.

Bildkompressionsystem baserade på DWT har visat sig ge bättre bildkvalitet för given bpp

(bits per pixel) i jämförelse med andra bildkompressionsystem, t ex bildkompressionsystem

baserade på DCT. Wavelet-transformens flerupplösningsstruktur möjliggör att en grafisk bild

1. Oktavband är en delbandsuppdelning av en signal där delband av lägre frekvenser får halverad band-

bredd gentemot det delband av närmast högre frekvens.

2. DC-delbandet är det delbandet med signalkomponenter av lägst frekvenser.

Sq 1=
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kan återskapas i en lägre upplösning fast med god bildkvalitet, vilket t ex lämpar sig för snabb-

visning av bilder (thumbnails).

Figur 3.11: Dyadisk wavelet-transform.

I följande avsnitt kommer endast linjärfas FIR-filter att betraktas. Dessa filter är som tidigare

nämnts mycket väl lämpade för bildkompression.

3.8.1 Ortonormala och biortogonala transformer

Ortonormala transformer har den viktiga egenskapen att de är energibevarande. Insignalens

energi1 är alltså lika med utsignalens (transformkomponenternas) energi. I en ortonormal

transform är analys- och syntesmatrisen identiska. Vi vill behandla dyadiska PR-system, om

transformen är ortonormal så är detta möjligt under vissa speciella förutsättningar. Överfö-

ringsfunktionen måste då uppfylla följande krav (aliasfritt2), jämför med figur 3.4:

(ekv 3.12)

Om denna ekvation är uppfylld innebär det att all aliasing introducerad i analyssteget suddas ut

helt och hållet i syntessteget. För att systemet ska vara ett PR-system krävs att ytterligare ett

villkor är uppfyllt. Det krävs att systemet ska ge en utsignal som är en fördröjd men identisk

bild av insignalen, denna fördröjning kan naturligtvis vara noll tidsenheter. Följande samband

ska alltså gälla mellan filtrens överföringsfunktioner:

(ekv 3.13)

Termen QMF (quadrature mirror filter) används ibland för att referera till ett tvåkanalers PR-

system som använder ändliga filter. En populär definition för filtrens impulssvar i sådana sys-

tem är följande:

1. En signals energi beräknas som summan av dess kvadrerade komponenter.

2. Alias innebär att höga frekvenser i signalen tolkas som låga. De låga frekvenserna blir “alias”-frek-

venser åt de högre. Alias beror på att samplingsfrekvensen är för låg, se avsnitt 3.3.3 “Samplingsteo-

remet” .
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Definition 3.13:

Det är enkelt att verifiera att denna definition uppfyller aliaskravet (ekvation 3.12) ovan. Om

dessutom följande villkor är uppfyllt är enligt ekvation 3.13 perfekt rekonstruktion möjlig med

en fördröjning av noll tidsenheter:

(ekv 3.14)

Tyvärr så är det omöjligt att använda sig av ortogonala transformer i samband med linjärfas

FIR-filter1 [15]. Istället används biortogonala transformer, vilka uppfyller följande krav:

(ekv 3.15)

Alla ortogonala filter är även biortogonala. Vad som sägs i ekvation 3.15 är att SAT = I och

ATS = I. Det finns alltså inget krav på att analys- respektive syntesvektorerna ska vara inbördes

ortogonala, de måste dock vara linjärt oberoende annars skulle de inte bilda en bas, och ovan-

stående villkor skulle ej heller vara uppfyllt. För biortogonala transformer finns inte samma

trevliga samband mellan analys- och syntesmatris som i det ortonormala fallet, utan här måste

syntes- och analysmatrisen tas fram var för sig.

3.8.2 Den ortonormala wavelet-transformens struktur

Vi börjar med att betrakta den ortonormala wavelet-transformen för att sedan föra resone-

manget vidare till den biortogonala wavelet-transformen. Den ortonormala wavelet-transfor-

men ger en tydligare och enklare bild av hur wavelet-transformen är uppbyggd jämfört med

den biortogonala wavelet-transformen. Att ta steget från den ortonormala wavelet-transformen

till den biortogonala wavelet-transformen är en ganska enkel process, vilken kommer att

behandlas i avsnitt 3.9.

Definition 3.14:
L2(R) är rummet av alla funktioner definierade på R vars kvadrater är integrerbara och änd-

liga. Rummet kallas för Hilbertrummet. Funktionerna i Hilbertrummet har ändlig energi, vilket

1.  Det finns ett undantag. Det s k Haar-filtret. Fast det är inte av praktiskt intresse för bildkompression.
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berördes i avsnitt 3.8.1 “Ortonormala och biortogonala transformer” . L2(Z) är på motsvarande
sätt alla funktioner definierade på Z vars kvadrater är summerbara och ändliga.

Definition 3.15:

En wavelet-bas är en familj av funktioner, , dessa funktioner härleds från den s k

“moder-waveleten”, , genom förskjutning och utvidgning enligt följande:

Wavelet-basen spänner upp rummet L2(R). Alla funktioner i L2(R) kan alltså skrivas som en

linjärkombination av wavelet-funktioner, enligt följande:

(ekv 3.16)

 är en vektor av reella tal. Det bör noteras att genom att öka m ökar skalan, dvs man

zoomar in på fina detaljer i funktionen. Om m minskas minskar skalan men upplösningen ökar,

man zoomar ut. Tvåpotenserna i definition 3.15 kan motiveras med att för olika m sker en halv-

ering/dubblering av upplösningen, vilket har med wavelet-transformens oktavbandstruktur att

göra.

Det krävs som synes oändligt många wavelet-funktioner för att spänna upp L2(R). Det är inte

speciellt praktiskt om en dator ska användas för att beräkna wavelet-transformen av en signal.

Som tur är går detta att lösa på ett smidigt sätt.

I följande exempel beskrivs den rumsstruktur som wavelet-transformen ger upphov till. Här

förklaras också hur wavelet-transformens bandpasstruktur uppkommer, vilket egentligen är två

sidor av samma mynt. Exemplet använder sig av sinc-funktionen, den definierades i avsnitt

3.3.3 “Samplingsteoremet” . Följande uttryck för skalärprodukten mellan två funktioner i frek-

vensdomänen används också i exemplet:

(ekv 3.17)

Skalärprodukten är alltså noll om och endast om funktionerna inte har några frekvenser

gemensamt. Vi kommer i exemplet att beteckna funktioner x(t) som vektorer x, vilket belyser

funktionernas vektoregenskaper. Funktionerna i exemplet kan ses som kontinuerliga signaler.

Exempel 3.2:
Vi betraktar ett underrum V(m) till L2(R) innehållande signaler av ändlig energi vars signalkom-
ponenter har vinkelfrekvens ω < 2-mπ. Låt x(m) vara projektionen av godtyckligt x ∈ L2(R) på

V(m). Dvs . Vi kan med hjälp av skalärpro-
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dukten för fourierdomänen se att vi kan få x(m) genom att lågpassfiltrera x med en tröskelfrek-
vens på ω = 2-mπ. Detta kan uttryckas enligt följande:

(ekv 3.18)

(ekv 3.19)

I ekvation 3.19 anger t samplingsintervallet. Värdet på t har valts för att samplingsfrekvensen
ska vara två gånger Nyquistfrekvensen (avsnitt 3.3.3 “Samplingsteoremet” ), vilket gör att sig-
nalen kan återskapas entydigt. Dvs tröskelfrekvensen 2-mπ (rad/s) ger en nödvändig samp-
lingsfrekvens på 2-m Hz1. Tillsammans beskriver ekvation 3.18 och ekvation 3.19 en

ortonormal expansion av signalen. Dvs signalen projiceras på var och en av och återska-

pas sedan genom att multiplicera respektive projektionsvärde (skalär) med respektive .

Detta är endast möjligt om funktionerna  är linjärt oberoende, man ser också att antalet

funktioner är tillräckligt för att beskriva varje x(m) i V(m). Dvs bildar en ortonor-

mal bas för V(m).

Rummet W(m) definieras som V(m):s ortogonala komplement i rummet av närmast högre upp-
lösning, V(m-1). W(m) innehåller signaler av ändlig energi vars signalkomponenter har vinkel-

frekvenser i intervallet . Genom att använda sig av Shannons

samplingsteorem igen kan en ortonormal bas bestämmas även för W(m), den består av
anpassade sinc-funktioner enligt:

1.  Detta kan inses eftersom Nyquistfrekvensen är 2-mπ (rad/s) vilket är lika med 2-(m+1) Hz. Detta ger

enligt Shannons samplingsteorem samplingsfrekvensen 2-m Hz.
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Detta illustreras i nedanstående figur:

Figur 3.12: Frekvensband motsvarande delmängderna V(m) och W(m), vilka
genereras av sinc-funktionen.

Genom att låta så kommer underrummen V(m) att täcka upp L2(R), det samma gäller

för W(m). Figur 3.12 beskriver den så kallade multiupplösningsstrukturen som exemplet ovan
ger upphov till. Samma typ av multiupplösningsstruktur uppkommer i samband med wavelet-
transformen.

3.8.3 Realisering med hjälp av skalfunktionen

Vi vill hitta en ortonormal bas  för varje W(m) där basfunktionerna  är skalade

och förskjutna versioner av en moder-wavelet . Genom att följa exemplet ovan kan villkor

för wavelet-filtren utifrån skalfunktionen1  härledas. Eftersom  så kan skal-

funktionen  uttryckas som en linjärkombination av funktioner ,

vilka spänner upp V(-1). Följande samband gäller alltså, för någon sekvens g0(n) av koefficien-

ter:

(ekv 3.20)

Utifrån detta samband kan följande intressanta resultat rörande sekvensen g0(n) härledas:

1. Anledningen till namnet skalfunktion är att den transformerade funktionen kan betraktas utifrån flera

skalor.
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Vektorn g0(n) är alltså ortogonal mot alla sina tvåförskjutningar. Detta är precis det krav som

ställdes på överföringsfunktionen för lågpassfiltret i QMF-systemet, vilket beskrevs i avsnitt

3.8.1 “Ortonormala och biortogonala transformer” . Vi kan alltså använda g0(n) som impuls-

svaret för lågpassfiltret i ett PR-system. Vidare beskrevs i avsnitt 3.8.1 (definition 3.11) att

. Av detta kan inses1 att tvåförskjutningarna av g0 tillsammans

med tvåförskjutningarna av g1 måste utgöra en ortonormal bas för L2(Z). Vi har alltså en bas

för L2(Z) där basvektorerna kan delas in i låg- och högpassvektorer, dessa utgörs av tvåför-

skjutningarna av g0(n) respektive tvåförskjutningarna av g1(n).

Vi bildar nu wavelet-funktionen enligt följande: . Det är

enkelt att visa att är ortonormal mot alla sina tvåförskjutningar samt att är ortogonal

mot V(0). Eftersom  och dess förskjutningar är linjärkombinationer av  som utgör

basfunktioner för V(-1) måste de tillhöra det ortogonala komplementet till V(0), dvs W(0). Man

kan inse att  och  tillsammans spänner upp V(-1). Följande omskrivningar

verifierar detta påstående:

(ekv 3.21)

Den andra likheten följer av att har ändlig energi och därmed tillhör L2(Z). Detta innebär

att kan skrivas som en linjärkombination av tvåförskjutningar av g0 och g1. Likhet tre och

fyra följer av skalfunktionens egenskaper vilka beskrivs ovan. Detta innebär att

måste utgöra en ortonormal bas för W(0). Av detta följer att  utgör en ortonormal

bas för L2(R).

1. Att g0(n) och g1(n) är vektorer i L2(Z) inses från definitionen ovan av L2(Z) och att mängden av vekto-

rer är tillräcklig inses genom att högpassdelen adderad med lågpassdelen av en filtrerad signal utgör

hela signalen i ett PR-system.
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3.9 Biortogonala wavelets

De resonemang som behandlats ovan kan enkelt generaliseras till det biortogonala fallet. Vad

som skiljer sig är att impulssvaren för analys- och syntesfiltren nu inte längre kan vara tidsom-

vända kopior av varandra (se avsnitt 3.8.1). Analys-waveleten och analys-skalfunktionen,

respektive , används då istället, dessa kallas för duala wavelet-funktionen respektive duala

skalfunktionen.

3.10 Filter för den biortogonala wavelet-transformen

Vilket hög- respektive lågpassfilter som helst med linjärfas av FIR-typ duger inte för att ge

upphov till en DWT (se avsnitt 3.3.2). Vissa krav ställs på skalfunktionens regelbundenhet

(kontinuitet och deriverbarhet). Regelbundenheten av wavelet-funktionen följer då av skal-

funktionens regelbundenhet.

3.10.1 Framtagning av skalfunktionen

Givet ett lågpass syntesfilter för en dyadisk delbandstransform med impulssvar g0(n) vill vi ta

reda på om detta filter ger en giltig skalfunktion . För att skalfunktionen ska vara giltig

krävs det att den uppfyller ekvation 3.20, i fourierdomänen uttrycks detta enligt:

(ekv 3.22)

Ekvation 3.22 antyder att skalfunktionen  uppkommer som en oändlig produkt av fourier-

transformerade impulssvar enligt följande:

(ekv 3.23)

Ett nödvändigt krav för att produkten i ekvation 3.23 ska konvergera är att  är definierad

för ω = 0. För att skalfunktionen ska vara giltig krävs i själva verket att . β är en nor-

maliseringsfaktor. Wavelet-funktionen kan på samma sätt som skalfunktionen uttryckas som

en oändlig produkt, vilket gör att skalfunktionens regelbundenhet “smittar” av sig till wavelet-

funktionen.

Att ekvation 3.23 konvergerar till en skalfunktion  innebär dock inte att  utgör en gil-

tig skalfunktion. Skalfunktionen måste vara tillräckligt regelbunden för att detta ska vara sant.

Det finns många giltiga skalfunktioner av rent teoretiskt intresse men som inte har någon prak-

tisk tillämpning pga deras diskontinuerliga och oregelbundna natur. För praktiska ändamål

behövs alltså krav som ger skalfunktioner med tillräcklig regelbundenhet. Vi kräver därför att

skalfunktionen åtminstone till någon grad är regelbunden, dvs att den som mest har ett ändligt
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antal diskontinuiteter. Något som är mycket viktigt för skalfunktionen är det trigonometriska

polynomet :s antal nollställen vid π. Detta uttrycks i följande sats tagen från [15], där

även beviset återfinns:

Sats 3.2:

Om  är fouriertransformen av en giltig skalfunktion , då är

.

Det går att försäkra sig om att skalfunktionen är giltig genom att verifiera att dess belopp avtar

snabbare än då |ω| → ∞. Detta krav är även tillräckligt för att försäkra sig om att dess

dual existerar och är giltig. Följande sats antyder att ju fler nollställen fouriertransformen av

skalfunktionen har vid π, desto mer regelbunden är skalfunktionen. Även denna sats har tagits

från [15], där beviset återfinns:

Sats 3.3:
Om har N stycken nollställen vid , dvs kan faktoriseras enligt följande, för

något polynom :

(ekv 3.24)

och om  är uppåt begränsad enligt följande

då gäller att

Man behöver inte gräva ner sig i vad satsen säger, det viktiga är att ju fler nollor som

har vid π, desto mer regelbunden är skalfunktionen. Det går faktiskt att gå vidare och uttrycka

ett nödvändigt villkor för skalfunktionens deriverbarhet. Det visar sig att om skalfunktionen

har minst n + 1 nollställen vid ω = πså tillhör den C n
(för en definition och förklaring av C n

,

se [1]). Ett bevis till detta påstående finns i [15].

3.10.2 Framtagning av biortogonala FIR-filter med linjärfas

Vi ska här ge en översiktlig beskrivning av spline 5/3-transformen, vilken vi har använt i vår

implementering. Den besitter flera trevliga egenskaper vilket gör den lämpad för snabb och
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effektiv kompression av bilder. Dessutom är den en av de två transformer som rekommenderas

av JPEG2000-standarden och som därmed måste finnas med i en JPEG2000-implementering.

För att ta fram spline 5/3-transformen används ekvation 3.15, och villkor för linjärfas FIR-filter

av udda längd vilket innebär att m0(n) är symmetrisk kring n = 0. Olika möjligheter för att för-

dela filtrets nollställen fås då. Ett speciellt val av denna fördelning ger spline 5/3-filtret. 5/3-fil-

tret har två nollställen vid π. Polynomen :s termer består endast av två

potenser vilket möjliggör en implementering med hjälp av heltalsoperationer.

 har för 5/3-transformen följande värden:

(ekv 3.25)

Namnet 5/3 kommer av att analyslågpassfiltret och analyshögpassfiltret har 5 respektive 3

koefficienter var i överföringsfunktionen,  i ekvation 3.25 belyser detta för analyslåg-

passfiltret.

JPEG2000 standarden rekommenderar även den så kallade CDF 9/7-transformen1. Olikt 5/3-

transformen går den inte att implementera med enbart heltalsoperationer. Dess skalfunktion

besitter större grad av regelbundenhet än vad skalfunktionen för 5/3-transformen gör. 9/7-

transformen har fyra stycken nollställen vid ω = π. CDF 9/7-transformen härleds på ett lik-

nande sätt som 5/3-transformen. Båda härledningarna kan studeras i [15].

Skillnaden mellan 9/7-transformens skalfunktion och dess dual är betydligt mindre än skillna-

den mellan 5/3-transformens skalfunktion och dess dual. Detta indikerar att 9/7-tranformen

approximativt är ortonormal. Bilder på skalfunktionen för 5/3- och 9/7-transformen tillsam-

mans med deras respektive duala skalfunktioner visas nedan.

1. Namnet CDF kommer från initialerna till personerna som tog fram transformen (Cohen, Daubechies

och Feauveau).
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Figur 3.13: Duala skalfunktionen, , för 5/3-transformen.ϕ̃ t( )
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Figur 3.14: Skalfunktionen, , för 5/3-transformen.ϕ t( )
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Figur 3.15: Duala skalfunktionen, , för 9/7-transformen.ϕ̃ t( )
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Figur 3.16: Skalfunktionen, , för 9/7-transformen.ϕ t( )
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3.11 Lyft-faktorisering av wavelet-transformen

Att implementera en DWT direkt med faltning mellan insignalen och överföringsfunktionen

för hög- och lågpassfiltren är ganska beräkningskrävande. Det finns dock en metod som kräver

betydligt mindre beräkningskraft och som är ekvivalent med den föregående. Genom en speci-

ell faktorisering av överföringsfunktionen för analys- och syntesfiltren kan wavelet-transfor-

men implementeras genom så kallad lyftning1. Till att börja med delas insignalen upp i två

delsekvenser, enligt följande:

(ekv 3.26)

 representerar den lågpassfiltrerade sekvensen och  representerar den högpass-

filtrerade sekvensen. Heltalsvärdet inom måsvingarna anger antalet utförda så kallade lyft-steg.

Genom att successivt uppdatera och med hjälp av lyft-steg, kan wavelet-trans-

formen realiseras. I varje steg uppdateras den ena delsekvensen genom att addera en filtrerad

version av den andra delsekvensen till sig. Analysförloppet illustreras i följande figur:

Figur 3.17: Analyssteget i en dyadisk delbandstransform implementerad med
lyftning.

Talen Kx i trianglarna i figur 3.17 är skalfaktorer.

Antalet lyftsteg är olika för olika transformer. 5/3-transformen kräver t ex två lyftsteg och 9/7-

transformen kräver fyra. Syntestransformen är en direkt omvändning av analystransformen. I

syntessteget görs helt enkelt allting som i analyssteget fast baklänges vilket även innebär att

plus och minus tecken måste kastas om.

Nedan illustreras för 5/3-transformen att en lyft-implementering är identisk med en faltnings-

implementering. För 5/3-transformen är lyft-filtren (se figur 3.17) och

.
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Överföringsfunktionen för låg- och högpassfiltren för analystransformen ges enligt följande

ekvation:

(ekv3.27)

Från ovanstående ekvation samt från lyftfiltren λ1(z) och λ2(z) kan sedan följande visas:

(ekv 3.28)

och

(ekv 3.29)

Detta visar att en implementering av 5/3-transformen med lyftning är ekvivalent med en imple-

mentering med faltning. Ur ekvation 3.28 och ekvation 3.29 erhålls K0 = 1 och K1 = 1/2.

Varje delbandstransform kan implementeras med hjälp av lyftning, detta visar vi dock inte här,

den intresserade hänvisas till beviset i [15]. Namnet lyft-faktorisering kommer av att antalet

nollor vid π för den diskreta fouriertransformen av skalfunktionen och dess dual lyfts (ökas).

Desto fler lyft steg som genomförs, desto mer regelbunden blir skalfunktionen och dess dual.

I vår implementering har vi använt lyftning för att implementera 5/3-transformen. Mer om

detta återfinns i kapitel 5 “Implementering” .
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4 Bildkodning

I detta kapitel beskrivs olika kodningsalgoritmer som är lämpliga för bildkodning samt ett par

kvalitetsmått för att mäta hur bra bildkvalitet som uppnås vid kodning med förlust. Bildkod-

ningsalgoritmer följer ofta ett mönster, där först en transformkodning utförs, sedan någon form

av kvantisering och slutligen en förlustfri kodning av de kvantiserade koefficienterna.

Dessutom behandlar kapitlet MPEG-standarden som är en av de mest utbredda standarderna

för videokodning för närvarande.

4.1 Bakgrund

För att kunna överföra bildsekvenser (film) i realtid via olika överföringskanaler, nätverk,

radiolänkar etc, måste någon form av bildkodning ske. Detta för att minska informationsmäng-

den att skicka. Bildkodning går främst ut på att ta bort redundant information ur bilderna vilket

gör det möjligt att representera dem på en kompaktare form.

4.2 Bildkodningsalgoritmer

Det finns två huvudsakliga typer av bildkodning. Den ena typen är förlustfri kodning (lossless

coding), vilket innebär att den kodade bilden innehåller all information från ursprungsbilden i

ett komprimerat format.Vid förlustfri kodning kan en kodad bild således avkodas till sitt

ursprungliga tillstånd. Ingen kvantisering utförs, eftersom denna förstör delar av bilden som

blir omöjliga att återskapa exakt.

Den andra typen är kodning med förlust (lossy coding). Denna typ är vanligast bland bildkod-

ningsalgoritmer för filmer, eftersom kodning med förlust medför att bilden kan komprimeras

betydligt mer än vid förlustfri kodning. Vid kodning med förlust spelar kvantiseringen en bety-

dande roll.

4.3 Kvalitetsmått

När en bild har kodats med förlust behövs det mått på hur bra den kodade bilden överensstäm-

mer med originalbilden. För att göra en sådan bedömning finns det ett antal olika kvalitetsmått.

Dock kan dessa mått ibland vara missvisande beroende på var i bilden förlusten ligger. För att

komma runt det problemet bör även en granskande bedömning av bilden utföras, för att

bedöma kvaliteten. Två vanliga kvalitetsmått är MSE och PSNR som beskrivs nedan. Även

SAD beskrivs som är ett lämpligt mått vid rörelseuppskattning.
43
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4.3.1 MSE

MSE, mean squared error, är ett populärt mått för att bedöma bildkvaliteten. Källan betecknas

med {xn} och den rekonstruerade bilden med {yn}. Måttet är ett medelvärde av summorna för

kvadratfelet för respektive bildpunkt i bilden. N är antalet bildpunkter i bilden.

Definition 4.1:

4.3.2 PSNR

PSNR, peak-signal-to-noise-ratio, är ett mått för att räkna ut maximala felet (xpeak) i förhål-

lande till signalens styrka. σ2 är MSE för bilden. PSNR mäts i decibel, vars skala är logarit-

misk.

Definition 4.2:

4.3.3 SAD

SAD står för “Sum of Absolute Difference” och är ett mått som används vid rörelseuppskatt-

ning mellan två efterföljande bilder i en bildsekvens. Måttet används bl a i MPEG för att

beräkna skillnaderna för respektive block mellan två efterföljande bilder (se avsnitt 4.6

“MPEG” ).

SAD är lämpligt att använda eftersom det är ett enkelt mått och kan utföras med endast additio-

ner. Ett block A av storleken N×N vid position (x,y) inom nuvarande bild jämförs med ett

block B av samma storlek vid position (x + vx, y + vy) i föregående bild, där vx och vy är skill-

naden i x respektive y led. It är nuvarande bild och It-1 är föregående bild.

Definition 4.3:

4.4 Förlustfri kodning

Det finns olika typer av algoritmer för förlustfri kodning. Två vanliga kodningsalgoritmer är

Huffman-kodning och aritmetisk kodning. Båda typerna använder så kallad variabel kodlängd,

vilket innebär att kodorden tillåts ha olika längder. Även skurlängdskodning (run length

coding) är en form av förlustfri kodning som beskrivs nedan.

σ2 1

N
---- xn yn–( )2

n 1=

N

∑=

PSNR dB( ) 10
x peak

2

σ2
-------------10log=

SAD vx vy,( ) I t x m y n+,+( ) I t 1– x vx m+ + y vy n+ +,( )–
n 0=

N 1–
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4.4.1 Huffman-kodning

Huffman-kodning är en teknik framtagen av David Huffman. Huffman-koden är en optimal

prefixkod som kan tas fram då sannolikheterna för symbolerna i källsekvensen är kända.

Det finns två krav för optimala prefixkoder och Huffman-koden uppfyller dessa:

Definition 4.4:
1. I en optimal prefixkod, har en symbol kortare kodord än, eller lika långt kodord som, en

symbol med lägre sannolikhet.
2. I en optimal prefixkod, kodas de två symbolerna med lägst sannolikhet med samma längd.

Algoritmen för att ta fram Huffman-koden kan delas upp i två faser, där fas 1 ger en trädstruk-

tur för koden och fas 2 plockar fram kodorden för respektive symbol i det aktuella alfabetet:

Fas 1:
1. Sortera kodorden efter fallande sannolikheter. (Låt denna sorterade sekvens bilda lägsta

nivån i ett träd).

2. Slå samman sannolikheterna för de två symbolerna med lägst sannolikhet. Låt sammanslag-

ningen bilda en ny nod en nivå upp i trädet.

3. Flytta upp övriga värden till noderna en nivå högre upp. Om sannolikheten för noden som

uppstod av sammanslagningen är större än sannolikheten för någon annan nod på nivån,

måste en omplacering av noderna ske, så att noderna även på denna nivå återges med fal-

lande sannolikhet.

4. Repetera steg 2 till 4 tills endast en nod återstår. Detta skapar en trädstruktur.

Exempel 4.1:

Symbol     Sannolikhet
A                   0.2
B                   0.4
C                   0.2
D                   0.1
E                   0.1

Ger följande träd:

Figur 4.1: Trädstruktur för Huffman-koden.
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Notera hur D och E först slås samman (steg 2). Deras sammanlagda sannolikheter blir inte
större än sannolikheten för någon övrig nod. Därför sker som synes ingen omplacering. I
nästa steg leder sammanslagningen av D’ (noden som skapades av D och E) och C till ett
högre värde än sannolikheten för A, vilket innebär att en omplacering sker. Notera hur de sym-
boler som inte slås samman hela tiden flyttas upp en nivå (steg 3 i fas 1).

Fas 2:
1. Starta vid rotnoden i trädet som skapades i fas 1, ge sedan dess högerförgrening värdet 1

och dess vänsterförgrening värdet 0.
2. Gå en nivå nedåt i trädet (från höger till vänster enligt figur 4.1).
3. Upprepa samma procedur på noderna producerade av förgreningen. När alla förgreningar

fått värdet 1 eller 0 finns det ett unikt kodord till varje symbol. Om ingen förgrening finns vid
en nod behålls kodordet. Huffman-koden är därmed framtagen. I figur 4.1, har som synes
även fas 2 utförts och kodorden ser ut enligt följande för respektive symbol:

Symbol     Kodord
A             01
B             1
C             000
D             0010
E             0011

För att få en mer balanserad Huffman-kod, där kodordens längd blir mer lika, kan man se till
att omplacering sker även då den sammanlagda sannolikheten som uppstår då två symboler
slås samman blir lika med någon annan sannolikhet. Dvs att noden som skapades av sam-
manslagningen placeras så högt upp som möjligt i den nya listan med sorterade sannolikhe-
ter. Exemplet ovan skulle då ge följande utfall istället:

Symbol     Kodord
A             10
B             00
C             11
D             010
E             011

Vi kan här se att maximala kodlängden i detta fall blir 3 istället för 4. Detta kan vara viktigt när
en jämn datatakt krävs, t ex då en viss bandbredd finns tillgänglig. Om det vid en viss tidpunkt
skickas flera långa kodord kanske inte bandbredden räcker till, och om det vid en annan tid-
punkt skickas korta kodord kanske det finns bandbredd i överflöd.

4.4.2 Aritmetisk kodning

Aritmetisk kodning är ett alternativ till Huffman-kodningen och lämpar sig väl för alfabet med

relativt få symboler och då sannolikheten för symbolerna skiljer sig mycket åt.

Aritmetisk kodning går ut på att skilja sekvenser av symboler med hjälp av unika värden, så

kallade taggar. Intervallet taggarna brukar ligga mellan är 0 och 1 och däremellan finns en

oändlig mängd reella tal att använda som unika värden.

För varje symbol ai tillhörande mängden A med nollskild sannolikhet, får vi ett unikt värde av

fördelningsfunktionen Fx(i). Fördelningfunktionen definieras enligt följande:



  Kapitel 4 “Bildkodning”     47
Definition 4.5:

Sannolikheterna adderas för alla värden upp till och med X = i, för att få fram värdet av fördel-

ningsfunktionen. Denna kommer att användas i exemplet nedan där det visas hur taggarna

genereras.

Exempel 4.2:
Antag att vi har strängar bestående av symbolerna a1, a2 och a3 från ett alfabet A.
Gör en mappning enligt: i = ai ∀ ai ∈  A
Antag att följande sannolikheter gäller för symbolerna:

P(1) = 0.4, P(2) = 0.2 P(3) = 0.4   =>
Fx(1) = 0.4, Fx(2) = 0.6, Fx(3) = 1.0

Figuren nedan visar hur symbolernas sannolikheter är fördelade på intervallet [0,1):

      |---------------a1----------------|----------a2----------|-----------------------a3----------------------|
    0.0                                       0.4                         0.6                                                          1.0

Låt säga att vi har ett ord med tre bokstäver a1a2a2. Unika värdet som genereras för kodordet
kommer att ringas in med hjälp av första bokstaven a1 som ligger i intervallet [0.0,0.4).

I nästa steg skalas intervallet [0.0, 0.4) med hjälp av de givna sannolikheterna för symbolerna
i alfabetet:

      |---------------a1---------------|-----------a2----------|-----------------------a3----------------------|
    0.0                                     0.16                         0.24                                                        0.4

Nu tar vi nästa symbol i sekvensen a2 och ringar in kodordet ytterliggare. Det nya intervallet
där kodordet kommer befinna sig är [0.16,0.24). Samma skalning utförs som tidigare och en
ny indelning sker för symbolerna enligt:

      |---------------a1---------------|-----------a2----------|-----------------------a3----------------------|
    0.16                                  0.192                       0.208                                                      0.24

Eftersom ordet inte innehåller fler symboler har vi hittat ett unikt intervall för kodordet mellan
0.192 och 0.208. Inom detta intervall, ofta mitt i, väljs ett unikt värdet som representerar ordet
a1a2a2.

4.4.3 Skurlängdskodning

Skurlängdskodning är en förlustfri kodning där en sekvens av lika tecken ersätts av tecknet

självt, samt en längd motsvarande den så kallade skurlängden (jämför med regnskurar).

Exempel 4.3:

Sekvens: 000000 1111 00 1111 00 111 000 1111 0000 1
Sekvens efter skurlängdskodning 05 14 02 14 02 13 03 14 04 11

F x i( ) P X k=( )
k 1=

i

∑=
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4.5 Kvantisering

Kvantisering utförs för att plocka bort information i bilden så att antalet bitar som den repre-

senteras av kan minskas. Kvantiseringen är den del av bildkodningen som inför förlust av data.

Denna del i en kodare brukar kallas för en kvantiserare.

4.5.1 Skalärkvantisering

Indata och utdata till kvantiseraren kan vara både skalärer och vektorer. Om dessa är skalärer

kallas kvantiseraren för en skalärkvantiserare [11].

Exempel 4.4:
Låt oss anta att vi har flyttalsvärden mellan 1 till 8. En rimlig kvantisering, skulle då vara att
avrunda värdet till närmaste heltal. Respektive heltal skulle kunna representeras av tre bitar
vardera:

1 → 000
2 → 001
3 → 010
4 → 011
5 → 100
6 → 101
7 → 110
8 → 111

I detta fall skulle kvantiseraren kallas för en 3-bits kvantiserare.

4.5.2 Vektorkvantisering

Figur 4.2: Vektorkvantisering.

Vektorkvantisering är en naturlig utökning av skalärkvantisering. Ett enkelt exempel skulle

kunna vara att för en tvådimensionell vektorkvantiserare dela in planet R2 i disjunkta delar och

låta en bestämd punkt i varje sådan del representera det kvantiserade värdet för de vektorer

som befinner sig i den delen. Figur 4.2 illustrerar detta. Detta resonemang är likartat för vek-

torkvantiserare av högre grad.
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Till skillnad från skalärkvantisering, där formen för varje intervall är bestämd, har man i en

vektorkvantiserare större valfrihet. Det finns inget som säger att Rn (för en n-dimensionell vek-

torkvantiserare) måste delas in i likformiga delar, utan indelningen kan ske både med avseende

på form och storlek. Vid skalärkvantisering är det bara storleken av intervallen som kan varie-

ras. Den indelning av Rn som görs för en specifik vektorkvantiserare kallas för vektorkvantise-

rarens kodbok. Det finns ett flertal algoritmer som syftar till at ta fram en så effektiv kodbok

som möjligt utifrån en given mängd typdata.

För att kunna utnyttja vektorkvantiseringens möjlighet på ett effektivt sätt krävs det att det

finns ett beroende mellan komponenterna i vektorerna från signalkällan. Om ett sådant bero-

ende existerar kan det förväntas att vektorkvantiseraren presterar bättre än skalärkvantiseraren.

Med effektivare menas att en mindre del relevant information i bilden kvantiseras bort.

Med hjälp av vektorkvantisering kan bildkodningssystem realiseras utan att använda trans-

formkodning. För bildkodningssystem där transformkodning används kan man dock anta att

transformkomponenterna är relativt oberoende. Då fungerar en skalärkvantiserare lika bra och

kan dessutom implementeras med enklare medel än vad som krävs för en implementering av

en vektorkvantiserare.

4.6 MPEG

Moving Pictures Expert Group (MPEG1) är en expertgrupp som jobbar med att ta fram stan-

darder för kodning av ljud- och bildinformation.

MPEG grundades 1988 och MPEG-1 var första standarden som bland annat MP3-formatet och

Video-CD är baserade på.

MPEG-2 är expertgruppens andra standard och denna är bakåtkompatibel med MPEG-1, vilket

innebär att den kan avkoda MPEG-1-kodade filer. MPEG-2 används bl a i välkända format

såsom SVCD (Super VCD), DVD och DVB (Digital Video Broadcasting). MPEG-3 var avsett

för HDTV (High Definition TV), men en utvidgning av MPEG-2 rymde detta format. Därav

finns ingen MPEG-3 standard idag.

MPEG-4 är standarden som används i de flesta sammanhang för videokodning av data för när-

varande. Standarden är en vidareutveckling av MPEG-2. Version 2 av standarden är fullt bakåt-

kompatibel med version 1 och blev klar i december 1999. Senare har det tillkommit vissa

utvidgningar av MPEG-4 men först version 10 släpptes med ett nytt officiellt versionsnummer.

Denna standard kallas även H.264 eller AVC (Advanced Video Coding).

DivX är en så kallad codec2 som kodar rörliga bilder baserade på MPEG-4-standarden. I ver-

sion 4 och 5 av DivX har källkoden blivit skyddad och istället blev XviD en ny fri implemente-

ring av standarden. FFmpeg är en annan implementering av MPEG-standarderna och denna

beskrivs mer ingående i avsnitt 4.6.6 “FFmpeg” .

I avsnitt 4.6.1 - avsnitt 4.6.5 förklaras grundläggande begrepp för MPEG-standarderna.

1. http://www.chiariglione.org/mpeg/index.htm

2. Codec är en akronym för encoder-decoder.
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4.6.1 Makroblock

Bilderna i MPEG delas upp i block av storleken 8 × 8 pixlar. Dessa block kallas för DCT-

block. Ett makroblock är ett 16 × 16 - block bestående av fyra 8 × 8 - block. Makroblock

används bl a för rörelseuppskattning (se avsnitt 4.6.4 “Rörelseuppskattning” ).

4.6.2 YUV

YUV är det färgsystem som används av MPEG för att representera pixlarnas värden. Y är en

luminanssignal, som bestämmer intensiteten av ljuset i pixeln. U och V är två krominanssigna-

ler som representerar färgerna i bilden. Storleken för U och V brukar bestå av ett DCT-block

vardera i MPEG medan luminanssignalen Y brukar bestå av fyra DCT-block per makroblock.

Detta kommer sig av att mänskliga ögat är mer känsligt för detaljer i luminanssignalen än i de

båda krominanssignalerna. En sådan YUV-representation betecknas 4:2:0. I 4:2:0-representa-

tionen förekommer Y-signalen i hela bilden medan U och V samplats ner till hälften både i

horisontal- och vertikalled enligt figur 4.3.

En bild representerad med RGB-färgsystemet kan med en linjär funktion överföras till YUV-

färgsystemet. RGB-systemet innehåller tre färg värden för varje pixel. Ett värde för rött, ett för

grönt och ett för blått.

Figur 4.3: YUV-färgsystemet 4:2:0 i MPEG, där luminanssignalen Y består av fyra
DCT-block per makroblock och krominanssignalerna U och V av ett DCT-block
vardera. Krominanssignalerna är hälften så stora i både horisontal- och vertikal-
led jämfört med luminanssignalen som förekommer i hela bilden.

4.6.3 GOP

Bilder i en filmsekvens har ofta liknande egenskaper om de ligger nära varandra. Detta är något

som bör utnyttjas. Därför har man i MPEG tagit fram något som kallas för en grupp av bilder

(GOP - Group Of Pictures). En GOP (se figur 4.4) består av tre olika sorters bilder:
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• I-bilder, intrabilder, är bilder som kan beskrivas utan information i någon annan bild. Dessa

kodas i sin helhet och skickas till avkodaren. Avkodaren kan därför avkoda intrabilder

separat utan att behöva avkoda någon annan bild.

• P-bilder, prediktionsbilder, är bilder som predikteras utifrån närmast föregående I- eller P-

bild. För att prediktera bilden används rörelseuppskattning. Kodaren kodar skillnaden mel-

lan den rörelseuppskattade föregående bilden och nuvarande bild. Om ingen rörelseupp-

skattning utförs blir skillnaderna större och tar därmed upp mer plats, men kodningen går

betydligt snabbare. Rörelseuppskattningen kan ske på flera olika sätt, se avsnitt 4.6.4

“Rörelseuppskattning” .

• B-bilder, bidirektionella bilder, är bilder som beräknas med både föregående och efterlig-

gande I- eller P-bild i gruppen av bilder.

Separata bilder i en GOP brukar ofta refereras till som ramar.

Figur 4.4: Illustration av en GOP med B- och P-ramar mellan I-ramarna.

För att titta på en MPEG-kodad videosekvens måste man börja vid en I-bild. För att inte

behöva vänta för länge krävs det att I-bilderna förekommer ofta. Eftersom I-bilderna bidrar till

lägre kompressionsvinst i jämförelse med P- och B-bilder, måste en kompromiss göras mellan

effektivitet för kodaren och bekvämligheten för dem som skall titta på videosekvensen. Dess-

utom krävs det hursomhelst I-bilder med jämna mellanrum för att upprätthålla kvaliteten. Ett

fel som uppstår i en P-bild för med sig samma fel till nästa P-bild, vilket innebär att kvaliteten

försämras gradvis fram tills dess att nästa I-bild avkodas.

4.6.4 Rörelseuppskattning

Rörelseuppskattning används för att uppskatta hur bildinformationen förflyttats mellan en bild

och föregående bild i en bildsekvens. Detta steg är det mest beräkningskrävande steget i

MPEG-kodaren. Att ta en pixel i taget i den aktuella ramen och jämföra denna med alla pixlar

i föregående ram i bildsekvensen skulle ta alldeles för lång tid. Därför utförs sökningen istället

blockvis på makroblock. Nedan kommer några sökmetoder för rörelseuppskattning att behand-

las.

Full Search
Vid FS (full search) söks för varje block i den aktuella bilden som skall kodas, efter det block i

föregående bild, som bäst stämmer överrens med blocket i fråga. En rörelsevektor från detta

block tas fram. Eftersom FS opererar på hela bilder tar sökningen lång tid, men är också den

sökmetod som ger bäst resultat. Vid bildkodning i realtid finns det inte tillräckligt med tid för

att utföra en sådan sökning och istället finns ett antal andra metoder som försöker att utföra

sökningen på andra sätt, då på en begränsad del av bilden.
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Diamond Search
Diamond search är en vanlig metod som ger ett bra resultat vid bilder som inte har alltför kraf-

tiga förändringar. Algoritmen beskrivs nedan:

Steg 1:
Algoritmen börjar med att söka från ett makroblock på plats (i, j) i aktuella bilden, efter ett

makroblock i föregående bild enligt en diamatformation som utgår från detta mittblock (se

figur 4.5). Sökningen fortsätter sedan vid det block som gav störst likhet.

Om mittblocket (i, j) gav störst likhet gå till steg 5, fortsätt annars med steg 2.

Figur 4.5: Diamantformation för sökning efter rörelsevektor.

Steg 2-4:
Om istället störst likhet gavs för ett block vid en kant (se figur 4.6.b) eller vid ett hörn (se figur

4.6.c) i diamantformationen, får vi tre respektive fem nya block att utforska. Mittenblocket har

som synes förskjutits till det block som gav störst likhet i föregående steg. Om mittblocket gav

störst likhet, gå till steg 5. Utför annars steg 2-4 igen, dock maximalt 3 gånger, innan steg 5

slutligen utförs.

Figur 4.6: I a) fortsätter sökningen kring mittenblocket som funnits ha störst likhet
med blocket i bilden. De kvadratiskt formade platserna utgör sökblocken i sista
steget. b) och c) illustrerar hur sökningen fortsätter då bästa matchningen av
blocket finns vid en kant eller ett hörn i diamantformationen.

Steg 5:
Beräkna enligt figur 4.6.a likhet mellan blocken som ligger på positionerna (i+1, j), (i-1, j),

(i, j+1) samt (i, j-1) i föregående ram och blocket som skall kodas och returnera rörelsevektorn

mellan blocken som ger bäst resultat (med avseende på SAD).

Förutom Diamond Search finns ett antal fler algoritmer för rörelseuppskattning som reducerar

antalet block att söka igenom. Många av algoritmerna söker med den största steglängden först

b ) c )a )
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och sedan med mindre och mindre steglängd. Dvs att det är störst avstånd mellan blocken som

sökningen utförs på vid första försöket. Three Step Search [8] är en känd sådan algoritm.

EPZS
På senare tid har ännu bättre algoritmer tagits fram som tar hänsyn till prediktionsvektorer.

Dessa pekar ut den area i bilden där det kan vara lämpligt att utföra någon blockreducerande

sökmetod. FFmpeg använder sig av en sådan metod för rörelseuppskattning som standard.

Metoden som används i FFmpeg är EPZS (Enhanced Predictive Zonal Search).

EPZS är en är en vidarutveckling av PMVFAST (Predictive Motion Vector Field Adaptive

Search Technique) [16] som i sin tur bygger på MVFAST (Motion Vector Field Adaptive

Search Technique).

EPZS använder sig av prediktionsvektorer för att lokalisera hur ett block förflyttats mellan två

ramar. Dessa prediktionsvektorer kan delas upp i tre delmängder. De två första delmängderna

används även av PMVFAST.

M1: Medianvektorn är en vektor beräknad med hjälp av rörelsevektorerna till grannblock till

blocket i fråga. Denna vektor har visat sig ha största sannolikheten att vara den optimala vek-

torn för rörelsen och utgör därför en egen delmängd.

M2: Till denna mängd hör rörelsevektorn (0, 0), tre rörelsevektorer från närbelägna block samt

rörelsevektorn från en ram tillbaka i sekvensen för motsvarande block. (0, 0) - vektorn är en

nollvektor, dvs ingen förskjutning varken i horizontal- eller vertikalled. Blocket till vänster,

blocket rakt uppåt och blocket snett uppåt höger används som närbelägna block. Dessa tre

block har kodats före nuvarande block eftersom kodningen sker radvis i bilden.

M3: Här återfinns rörelsevektorer som beror på accelerationen av tidigare kodade blocks rörel-

sevektorer. De accelerationsvektorer som beräknas är beräknade utifrån hur blocket som skall

kodas har rört sig och hur dess grannar rört sig inom ett par ramar tillbaka i bildsekvensen.

För att algoritmen skall vara snabb används ett tröskelvärde för SAD som bestämmer om

blocket som prediktionsvektorn pekar ut är tillräckligt bra. Tröskelvärdet beräknas adaptivt

med avseende på korrelationen mellan ramar och block. Om rörelsen mellan två ramar är liten

kan ett lägre värde på SAD begäras för blocken i dessa två ramar. Tröskelvärdet begränsas

dock av fasta gränser. Detta för att ett högt tröskelvärde inte skall kunna leda till att sökningen

stoppas i förtid. Ett väldigt lågt värde, lägre än avgränsningen, skall heller inte kunna leda till

för många steg i sökprocessen.

Algoritmen utgör en trestegsprocedur för respektive block:

1. Undersök om medianprediktionsvektorn i M1 pekar ut ett block med SAD mindre än trös-

kelvärdet. Om så är fallet, avsluta sökningen.

2. Undersök om prediktionsvektorerna i M2 pekar ut ett block med SAD mindre än tröskel-

värdet. Om så är fallet, avsluta sökningen.

3. Undersök om prediktionsvektorerna i M3 pekar ut ett block med SAD mindre än tröskel-

värdet. Om så är fallet, avsluta sökningen. Fortsätt annars med något blockreducerande

sökmönster (t ex diamantformen) för att hitta ett lämpligt block.
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Ett designbeslut för kodningen av B- och P-ramar ligger i att bestämma huruvida I-block skall

få förekomma i dessa ramar. Om en sökning inte hittar något tillfredsställande block vid rörel-

seuppskattning kan detta block kodas som ett I-block, för att upprätthålla en hög kvalitet.

4.6.5 DCT för MPEG

Diskreta cosinustransformen används på respektive 8 × 8 −block för att få en bättre representa-

tion av bildinformationen, se avsnitt 3.7 “DCT - Diskret cosinustransform” för djupare förkla-

ring av DCT-transformen. Från transformen fås högfrekventa och lågfrekventa värden, där de

lågfrekventa innehåller mest synlig information för människans synsinne. Därför kan stora

delar av de högfrekventa värdena (låga koefficientvärden) sättas till noll, utan att särskilt

mycket synlig information går förlorad. I övre vänstra hörnet i blocket hamnar lågfrekventa

värden när DCT-transformen applicerats. Därav finns många värden nära noll i resten av

blocket. P g a denna egenskap passar Zig-zag scan bra (se figur 4.7). De flesta koefficienter

som har ett värde skilt från noll hamnar således först i sekvensen och därefter mest nollor. En

skurlängdskodning på denna sekvens av koefficienter passar då bra.

Figur 4.7: Zig-zag scan av DCT-koefficienter.

4.6.6 FFmpeg

FFmpeg1 är ett fritt programbibliotek under LGPL (Lesser General Public License). Med

FFmpeg går det att bl a att spela in, strömma och konvertera ljud och bild. FFmpeg inkluderar

libavcodec som är ett bibliotek för ljud- och videokodning.

I FFmpeg kan man välja mellan olika metoder för rörelseuppskattning. Listan nedan visar de

olika valmöjligheterna (ordnade efter kvalitet, sämst först och bäst sist):

• Zero

• PHODS - Parallel Hierarchical One Dimensional Trees [4].

• Log (logarithmic search) [7].

• EPZS - Enhanced Predictive Zonal Search [16].

• Full (ger marginellt bättre kvalitet än EPZS).

EPZS (se avsnitt 4.6.4 “Rörelseuppskattning” ) används som standard i FFmpeg för rörelse-

uppskattning.

1. http://ffmpeg.sourceforge.net/index.org.html
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4.7 Kompression med diskreta wavelet-transformen

Wavelet-transformen specificeras med hjälp av moder-wavelet-funktionen Ψ.

Definition 4.6:

Utifrån definitionen ovan genereras de basfunktioner som tillhör familjen, genom att förskjuta

(translate) eller skala (dilate) moderfunktionen. Se avsnitt 3.8 “Wavelet-transformen” utförli-

gare förklaring av teorin bakom transformen.

Wavelet-transformen har flera användningsområden men i detta avsnitt behandlas hur transfor-

men kan användas vid kompression av bilder.

Proceduren för kompression med hjälp av wavelet-transformen liknar delbandskodning. Det

finns ett antal olika wavelet-filter framtagna, som visat sig fungera bra. Daubechies är en familj

med kända filter. En signal bryts ned genom att skicka denna genom ett utvalt filter och resulta-

tet ger två delband, en högpass- och en lågpassdel. För bilder körs wavelet-transformen på bil-

den i två steg. Först på alla rader och sedan på alla kolumner. I första steget tas det fram en

lågpassdel och en högpassdel, medan andra steget som körs på resultatet från första steget

totalt genererar fyra delband. Dessa är LL, HL, LH och HH, vilka står för Låg-Låg, Hög-Låg,

Låg-Hög samt Hög-Hög. I lågpassdelen hamnar de lågfrekventa komponenterna, dessa koeffi-

cienter får vanligtvis höga värden i förhållande till komponenterna i högpassdelen. Figur 4.8

nedan illustrerar uppdelningen.

För varje transformsteg utförs en nedsampling med två eftersom delbanden endast består av

hälften så många komponenter i jämförelse med bandet som transformerades.

Figur 4.8: Delbandsuppdelning med wavelet-transformen.

ψn
m( )

t( ) 2
m– ψ 2

m–
t⋅ n–( )⋅=
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Efter ett transformsteg i horisontal- respektive vertikalled, sker den fortsatta uppdelningen av

LL-delbandet eftersom stor del av bildinformationen hamnar där. Detta delband skapar fyra

nya delband. Denna procedur fortsätter det antal steg man vill köra wavelet-transformen.

4.8 SPIHT

Set partitioning in hierarchical trees (SPIHT), är en effektiv kodningsalgoritm för wavelet-

transformerade bilder. Algoritmen bygger på ett samband mellan transformkomponenterna i

olika delband. Lägsta delbandet LLn, där n är antalet steg i diskreta wavelet-transformen, utgör

roten i SPIHT-kodaren.

4.8.1 Delbandsstrukturen

Antag att position (0,0) ligger längst upp i vänstra hörnet. Låt x öka i horisontalled och y nedåt

i vertikalled. För varje pixel, där både x- och y-koordinaten är jämn samt tillhör delband LLn,

gäller att dessa pixlar ej pekar ut något block i andra delband. Istället utgör dessa en sorts rot

till det träd som pekas ut av pixlarna (x+1, y), (x, y+1) samt (x+1, y+1). Pixeln som markerats

med * i figur 4.9 är en sådan pixel. I lägsta delbandet, LLn, pekar dessa tre pixlar ut block i del-

band HLn, LHn respektive HHn. Vidare pekar de genererade blocken ut nya block i delband

HLn-1, LHn-1 respektive HHn-1, detta åskådliggörs också av figur 4.9.

Ett pixelblock i ett delband på en viss nivå pekar ut ett pixelblock på den närmast lägre nivån,

med dubbla storleken i både horisontal- och vertikalled. Samma sak gäller för respektive pixel

i delband LLn med egenskapen att peka ut ett block, men med undantaget att blocket som

pekas ut ligger på samma nivå, fast i något av delbanden LHn, HLn eller HHn.

Figur 4.9: Illustration av den blockvisa korrelationen mellan delband på olika
nivåer i wavelet-transformen.

Ett specialfall uppstår om delbanden på nivå n endast består av en pixel, i detta fall, finns det

uppenbart inga pixlar som kan peka ut block i andra delband. För att lösa detta måste delban-

den på nivå n slås ihop till delband LLn-1. Delband LLn-1, består nu således av pixlarna från

delband LLn, HLn, LHn samt HHn. Delband LLn-1, blir det nya lägsta delbandet att utgå ifrån i

SPIHT-kodaren.
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Med att ett pixelblock pekar ut ett annat pixelblock avses här korrelationen mellan pixlarna i de

olika delbanden. Denna korrelation drar SPIHT-kodaren nytta av.

4.8.2 Algoritmen

I avsnitt 4.8.1 har korrelationsegenskapen mellan delbanden som SPIHT drar nytta av behand-

lats, men själva algoritmen har ännu inte förklarats. Hur algoritmen fungerar följer i detta

avsnitt.

Som indata till SPIHT-algoritmen måste antalet transformsteg vara angivet så att delbanden

kan identifieras.

Delbandsuppdelningen efter wavelet-transformeringen genererar ofta höga värden till koeffi-

cienterna i de lågfrekventa delbanden. Koefficienter i de lågfrekventa delbanden kommer oftast

att ha större inverkan på bildens kvalitet än koefficienter i mer högfrekventa delband. Detta

beror på att synsinnet är mindre känsligt för variationer i högfrekventa koefficienter än för vari-

ationer i lågfrekventa koefficienter. Högfrekventa koefficienter är alltså mindre viktiga och kan

därför plockas bort i större utsträckning. I delbandsstrukturen är koefficienternas magnitud

generellt sett lägre i delband som transformerats färre gånger än i delband som transformerats

fler gånger.

SPIHT-kodaren opererar i pass på listor av insignifikanta mängder och element, samt på listor

av signifikanta element. Ett pass består av två delpass, ett signifikant pass och ett förfinings-

pass. Kodaren skickar främst element mellan listor, beroende av elementens egenskaper. För

elementen som genomgås i de olika listorna skickas även bitar ut som visar huruvida elemen-

ten skall tolkas som signifikanta eller ej. Dessa utbitar används sedan av avkodaren för att åter-

skapa bilden. Signifikansen hos elementen mäts med hjälp av ett tröskelvärde.

Avkodaren och kodaren i SPIHT, fungerar på liknande sätt fast omvänt. Avkodaren tar emot

bitar som bestämmer hur elementen skall återskapas. Listorna kommer efter ett visst pass i

avkodaren att innehålla samma element som efter motsvarande pass i kodaren. Denna symme-

tri gör att kodning och avkodning i SPIHT tar lika mycket beräkningkraft. Ett krav i SPIHT-

kodaren är att avkodaren måste känna till bildens storlek samt hur delbandsuppdelningen ser

ut.

SPIHT har även den egenheten att bilderna kan rekonstrueras progressivt. Rekonstruktionen

efter ett pass kommer att innehålla information som ger en viss bildkvalitet. Vartefter fler pass

avkodas av avkodaren, förbättras bildkvaliteten progressivt.
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För att kunna beskriva algoritmen måste ett antal definitioner först göras:

C(i, j): Barn till elementet vid position (i, j).
D(i, j): Ättlingar av elementet vid position (i, j).

Denna mängd betecknas med typen A. I själva verket sätts pixeln som pekar ut
mängden till typen A.

L(i, j): D(i, j) - C(i, j). Ättlingar till barnen från elementet (i, j).
Denna mängd betecknas med typen B. I själva verket sätts pixeln som pekar ut
mängden till typen B.

LIS: Lista av insignifikanta mängder.
LIP: Lista av insignifikanta pixlar.
LSP: Lista av signifikanta pixlar.
prevLSP: Lista av signifikanta pixlar, från föregående pass.

Steg 1:

Sätt LIP till alla pixlar i LLn-delbandet.
Sätt LIS till alla pixlar i LLn-delbandet med egenskapen att pixeln pekar ut ett block i något av
delbanden HLn, LHn eller HHn. Mängden som pixlarna pekar ut sätts till typen A.
Låt LSP och prevLSP vara tomma.

Steg 2:

Ta fram ett heltal som skall hjälpa till att bestämma tröskelvärdet enligt ekvation 4.1.

(ekv 4.1)

pmax är transformkoefficientens värde för pixeln med högst magnitud i LLn.

Steg 3, signifikant pass:

Initiera tröskelvärdet Ti enligt ekvation 4.2 (där i motsvarar passets nummer).

(ekv 4.2)

Tröskelvärdet avgör huruvida en pixel är signifikant eller inte.

m log2 pmax=

T i 2
m

=
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prevLSP = LSP

För varje element (i, j) ∈  LIP:
Om (i, j) > Ti:

Skicka 1 och flytta (i, j) till slutet av LSP
Skicka teckenbiten för (i, j), 0 för positivt tal och 1 för negativt tal

Annars:
Skicka 0

För varje element (i, j) ∈  LIS:
Om (i, j) är av typ A:

Om Ti < (r, s) för något (r, s) ∈  D(i, j):
Skicka 1
För alla (l, m) ∈  C(i, j), om Ti < (l, m):

Skicka 1
Skicka teckenbiten för (l, m)
Lägg till (l, m) i LSP

Annars:
Skicka 0
Lägg till (l, m) i LIP

Om L(i, j) ≠ ∅ :
Flytta (i, j) till slutet av LIS av typ B

Annars:
Ta bort (i, j) från LIS

Annars:
Skicka 0

Om (i,j) är av typ B:
Om Ti < (r, s) för något (r,s) ∈  L(i, j):

Skicka 1
Lägg till varje (l, m) ∈  C(i, j) till slutet av LIS av typ A
Ta bort (i, j) från LIS

Steg 4, förfiningspass (refinement pass):

För varje element (i, j) ∈  prevLSP:
Om Ti < (i, j):

Skicka 1
Annars:

Skicka 0

I förfiningspasset gäller att element som lagts till i LSP under det senaste signifikanta passet
inte skall behandlas. Elementlistan prevLSP som används motsvarar alltså den LSP-lista som
fanns innan det senaste signifikanta passet.

Steg 5:

m = m -1.
Gå till steg 3.
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5 Implementering

Här beskrivs hur vi gått till väga vid implementeringen av systemet. Systemet består av två del-

system, varje delsystem är fristående från det andra och utgör en självständig lösning till vårt

problem. Vad som skiljer de båda systemen åt är metoden som används för bildkompression. I

det ena systemet används wavelet-teknik och i det andra används MPEG-teknik.

Uppbyggnaden av de båda systemen är principiellt likadan och båda två utför följande delfunk-

tioner:

• Först läses bilden in via det delade bildminnet.

• Bilden kodas.

• Det kodade datat skickas via nätverkslänk till mottagardatorn.

• Datat avkodas.

• Den erhållna bilden visas på mottagarsidan.

Wavelet-kodaren har vi själva implementerat medans vi använt FFmpeg för MPEG-kodningen.

Här beskrivs även den implementering av en SPHIT-kodare som vi gjorde.

5.1 Implementeringsval

Valet av programspråk var inte så svårt. Först och främst rekommenderas C/C++ i uppgiftsbe-

skrivningen för vårt examensarbete. För det andra är C/C++ mycket väl lämpat för att möjlig-

göra en implementering som uppfyller de prestandakrav som vårt system måste uppfylla. För

det tredje så har vi båda en del erfarenhet av programspråket. Vi har hållit oss till C++-delen av

programspråket vilken vi tycker möjliggör elegantare och säkrare programlösningar. Vi valde

det även för att utöka vår kunskap om detta programspråk.

Vi har lagt vikt på att försöka bygga systemet så modulärt som möjligt. Dock har vi inte gått till

överdrift med detta då vi känt att prestandan riskerat att bli lidande. För att dokumentera vår

kod har vi använt oss av UML-diagram som vi skapat med hjälp av programvaran Rational

Rose 981. UML (Unified Modeling Language) är ett populärt verktyg och används ofta för

design och dokumentering av system vid objektorienterad programvaruutveckling.

5.2 Bildvisning

För att kunna spela upp en sekvens av sensorbilder behövs en bildvisningsfunktion. Denna

skall vara så effektiv som möjligt, dvs inte ta upp mer datorkraft än nödvändigt. Många media-

1.  www.rational.com/rose
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spelare använder sig av både bild och ljud, men eftersom vi endast behöver en bildvisare valde

vi att själva implementera en sådan. Genom att implementera en egen bildvisare behövde vi

heller inte utforma ett gränssnitt mot någon existerande mediaspelare.

5.2.1 OpenGL

OpenGL är ett av de API:er (Application Programming Interface) för 2D och 3D grafik som är

mest utbrett. Därför sågs detta som ett naturligt val att använda för bildvisningen. OpenGL är

dessutom det grafikbibliotek som används flitigt på simulatorns SGI:er där simuleringen av

videolänken skall köras. SGI har under många år varit en ledande tillverkare av datorer

avsedda för datorgrafik. Lika bra stöd för andra grafikbibliotek finns inte i simulatorn.

Till OpenGL finns glut (OpenGL Utility Toolkit), vilket är väl lämpat för att bygga små fönste-

rapplikationer. Glut är ett s k portabelt API, vilket innebär att samma program fungerar både på

win32 och unixbaserade system. Vid större applikationer kan glut vara omständligt och leda

till onödigt processoranvändande till skillnad från en direkt användning av ett plattformsspeci-

fikt grafikbibliotek. Innan vi valde att använda glut hörde vi oss för om detta var lämpligt. Det

genomgående svaret vi fick var att det inte skulle införa några prestandaförsämringar för vårt

syfte.

5.2.2 Implementering av bildvisare

Först implementerades en bildvisare i glut som använde sig av glDrawPixels(). Denna bildvi-

sare fungerade bra i testsyfte med låg bithastighet på maskinerna som vi testkörde på (en

UltraSparc 1 och en UltraSparc 30). Dock har dessa datorer inget hårdvarustöd för OpenGL till

skillnad från SGI:erna som applikationen är tänkt att användas på.

När hårdvarustöd för OpenGL finns tillgängligt finns det prestandaförbättringar att dra nytta

av. Istället för att använda glDrawPixels() är det bättre att använda en texturmapping av sensor-

bilderna. Problemet med texturmapping i OpenGL är att det kräver en bildstorlek vars sidor har

en storlek bestående av 2-potenser. För att komma runt detta problem på ett smidigt sätt utökas

bildens storlek till en 2-potens. I vårt fall kommer sensorbilden som har storleken 596*448 pix-

lar att utökas till 1024*512 pixlar. Den utökade bilden mappas sedan till en rektangel med stor-

leken 1024*512. För mappningen används glTexImage2D(). För att inte behöva rita upp hela

den utökade bilden varje gång en ny bild skall visas, kan man använda glTexSubImage2D().
Med glTexSubImage2D() mappas den verkliga sensorbilden på den del av den utökade bilden

där den föregående sensorbilden var placerad. Detta går att göra eftersom glTexSubImage2D()
inte ställer något krav på att storleken på bildens sidor skall vara 2-potenser.

5.3 Överföring av sensorbild med wavelet-teknik

Systemet består av en samling klasser som vardera ansvarar för en delfunktion i systemet. Föl-

jande klasser ingår i systemet:

• ReadImage
• Lift
• LiftTransform
• IntQuantizer
• RunLengthCoder
• Histogram
• SortHistogram
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• BitEncoder
• HuffmanCoder
• Encode
• Decode
• SensorTimer
• SrtpSend
• SrtpReceive

För den övergripande konfigureringen av systemet används filen Constants.h, den innehåller

värden för systemparametrarna. De gemensamma datatyperna som används av systemet är

definierade i filen Types.h. Filerna global.h och global.cc innehåller funktioner och konstanter

som används i wavelet-kodaren. Det finns även en del hjälpklasser som de ovan listade klas-

serna använder sig av. För en övergripande bild av dessa samt en bild av systemet i stort se

bilaga C “Klassdiagram” .

5.3.1 ReadImage

ReadImage-klassen används för att läsa sensorbilden från det delade minnet, för beskrivning

av hur sensorsimuleringen går till se bilaga A “Exjobbsbeskrivning” .

ReadImage-klassen innehåller metoder för att ansluta till det delade minnet och för att läsa

data därifrån. Konstruktorn till klassen anropar metoden InitSharedMemory() vilken med hjälp

av metoden MapShmem() binder variabeln pSensor till det delade minnet.

Metoden Read() anropas med parametern data, den kopierar en bild till den databuffert som

data pekar på. Om det skulle vara så att ett anrop till Read() sker innan en ny bild finns till-

gänglig i det delade minnet väntar metoden aktivt (busy-waiting) tills en ny bild finns tillgäng-

lig.

GetSize() är en selektormetod som returnerar bildstorleken i antal bytes.
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5.3.2 Lift

Lift-klassen implementerar en DWT (diskret wavelet-transform) med 5/3-filtret genom lyft-

ning, se kapitel 3.8 “Wavelet-transformen” .

Konstruktorn till klassen sätter värdet för variabeln npad, vilken beskriver hur många pixlar

bilden ska utökas med i sina kanter. Detta värde är beroende på vilken transform som används.

För 5/3-filtret är npad lika med två.

Metoden Lift2D() wavelet-transformerar en 8-bitars gråskalebild, den använder sig av metoden

LiftingTransform() vilken transformerar en rad av bilden. Som inparametrar tar Lift2D() bilden

som ska lyftas, bildens storlek och antalet steg wavelet-transformen ska utföras. Eftersom

transformkoefficienterna kan anta större värden än 255 och mindre värden än 0 räcker det inte

längre med en byte för att representera dem. Därför är transformkoefficienterna av datatypen

int.

Metoden InvertLift2D() implementerar den inversa wavelet-transformen. Den fungerar alltså

som Lift2D(), fast omvänt.

Metoden SymmetricExtension() används för att utöka bildens rader och kolumner i kanterna.

Den behövs eftersom wavelet-filtret (se avsnitt 3.10.2 “Framtagning av biortogonala FIR-filter

med linjärfas” ) använder sig av kringliggande pixlar för varje pixel som ingår vid beräkning av

transformvärdet. Eftersom vi använder oss av ett filter av udda längd passar symmetrisk

utvidgning av signalen bra. Symmetrisk utvidgning är dessutom mycket enkel att implemen-

tera och ger en effektiv lösning. Vad man gör är att spegla signalen (rad/kolumn av bilden) i

dess kanter. Följande exempel illustrerar detta:

Exempel 5.1:
Den diskreta sekvensen bestående av följande tal:

76, 56, 23, 32, 32, 12, 67, 54, 43, 12

blir efter symmetrisk utökning där npad=2 följande sekvens:

23, 56, 76, 56, 23, 32, 32, 12, 67, 54, 43, 12, 43, 54

Copy-metoderna är metoder för att skyffla data mellan olika datatyper, t ex mellan 8- och 32-

bitars ord.
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5.3.3 LiftTransform

LiftTransform-klassen använder sig av Lift-klassen för att utföra en DWT. För att möjliggöra en

smidig kvantisering och kodning av transformkoefficienterna behöver man ordna om dessa.

Den ordning som transformkoefficienterna har efter wavelet-transformen kallas för mallat-ord-

ning. För att indexera transformkoefficienter ordnade i mallat-ordning krävs det en aritmetisk

funktion med komplicerad sammansättning. En sådan funktion utgör inte ett effektivt verktyg

för att indexera transformkoefficienter i de olika delbanden.
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Följande figur illustrerar hur det ser ut när transformkoefficienterna är ordnade i mallat-ord-

ning:

Figur 5.1: Delband med transformkoefficienter på mallat-form.

Vi använder en endimensionell array för att representera både bild och transformkoefficienter.

För mallat-representationen består första delen av arrayen av delband LL2:s översta rad följd

av delband HL2:s översta rad följt av delband HL1:s översta rad osv (notation för delbanden

beskrivs i figur 4.8, i avsnitt 4.8 “SPIHT” ).

Metoderna MallatToLinear() och LinearToMallat() konverterar mellan mallat- och linjär-repre-

sentation av delbanden. I den linjära representationen kan varje delband enkelt indexeras efter-

som delbandet LL1 då ligger först i arrayen följt av delbandet HL2 osv.

Metoden Init() initierar datastrukturer och metoden FreeAll() är en hjälpmetod till destruktorn.

FreeAll() frigör minnet som allokerades för datastrukturerna i metoden Init().
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5.3.4 IntQuantizer

Klassen IntQuantizer utför uniform (linjär) skalärkvantisering (beskrivs i avsnitt 4.5.1 “Ska-

lärkvantisering” ) på de olika delbanden. Den använder olika kvantiseringsgrad för olika del-

band. Delbandet med lägst frekvenser kvantiseras minst och delbandet med högst frekvenser

kvantiseras mest.

Variabeln subBandQuant* initieras i klassens konstruktor till att peka på åtta stycken arrayer

innehållande kvantiseringskonstanter. Anledningen till att det finns åtta stycken sådana arrayer

är att implementeringen ska kunna hantera allt ifrån ett till och med åtta transformsteg i

DWT:n. För vår tillämpning finns det ingen anledning att tillåta mer än åtta transformsteg

eftersom bilden har dimensionen 596 × 448 pixlar. Efter åtta transformsteg har varje delband

storleken 596 / 28 × 448 / 28 dvs ungefär 2 × 2 pixlar1. Genom experimenterande har vi kommit

fram till att fem transformsteg ger en bra kompression och bildkvalitet. För fler transformsteg

är kompressionsvinsten obetydlig och kan inte motivera den extra beräkningskostnad som

beräkningen av fler transformsteg leder till2.

Metoden UniformQuantize() kvantiserar transformkoefficienterna vilka pekas ut av

linearWaveletTransform och metoden UniformDeQuantize() återskapar en kvantiserad version

av de ursprungliga transformkoefficienterna. Kvantiseringen sker med hjälp av binärskift där

antalet skiftsteg finns representerat i subBandQuant*-arrayerna.

5.3.5 RunLengthCoder

RunLengthCoder-klassen skurlängdskodar en sekvens bestående av arraySize antal heltalsvär-

den. maxRunLength anger den maximala skurlängden som tillåts i skurlängdskodaren. Vi har

infört denna begränsning för att inte komponenterna i den skurlängdskodade sekvensen ska

1. Alla storlekar är naturligtvis heltal. Dock avviker ibland storleken för delband i samma transformsteg

om bildens storlek i x- och y-led ej är en jämn multipel av två.

2. För flyttalsfilter, som t ex CDF-9/7-filtret, förlorar man lite information vid varje transformsteg pga

avrundningsfel. Pga att denna förlust är så liten är den dock oftast av obetydligt intresse.
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kunna anta ett för stort antal värden, detta är viktigt för att Huffman-kodaren ska fungera på ett

tillfredsställande sätt1.

I klassens konstruktor allokeras minne för den skurlängdskodade sekvensen.

Encode-metoden skurlängdskodar heltalssekvensen angiven av inparametern value. Decode-

metoden avkodar i sin tur den skurlängdskodade sekvensen som inparametern value anger.

5.3.6 Histogram

Histogram är en klass som skapar ett histogram av en sekvens data. Ett histogram är en sam-

manställning av hur vanligt förekommande olika diskreta värden är. Denna klass är en hjälp-

klass till Huffman-kodaren för att skapa statistik till kodaren.

Huffman-kodaren behöver veta den statistiska fördelningen av olika förekommande värden

som skall kodas. I vårt fall kommer sekvensen av data som kommer in till Huffman-kodaren att

bestå av kvantiserade och skurlängdskodade transformkomponenter, låt oss kalla dessa för run-

komponenter. Histogramklassen används således för att skapa statistik över hur run-kompo-

nenterna är fördelade. Histogrammets gränser initieras av konstruktorn, där startOffset är läg-

sta möjliga värdet och endOffset är högsta möjliga värdet för run-komponenterna. Kompo-

nenternas värden läggs sedan till med metoden AddValues(). AddValues() kan anropas flera

gånger för att bildinformation från flera bilder (dvs bilder som transformkodats, kvantiserats

och skurlängdskodats) skall bidra till histogrammet och verka för en bättre statistik. Variabeln

imgSize används för att loopa igenom det antal run-komponenter som läggs till i histogrammet

vid respektive anrop till AddValues().

1. Antalet kodord som används i Huffman-kodaren bör hållas så lågt som möjligt. Eftersom den genom-

snittliga storleken (antalet bitar) per kodord ökar då antalet olika värden som ska kodas ökar. När kod-

orden blir större än 32-bitar blir det problem eftersom kodorden inte längre kan representeras av en

enkel datatyp (i alla fall inte i en 32-bitars arkitektur).
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5.3.7 SortHistogram

SortHistogram används för att sortera det skapade histogrammet med avseende på antalet

gånger en viss run-komponent förekommer (occurances). Konstruktorn SortHistogram() initi-

aliserar ordlistan dict, med run-komponenter ordnade efter tNr. Ett anrop till SortDictionary()
anropar i sin tur Qsort() som är en quicksort-implementering och som kan sortera denna typ av

listor med run-komponenter. Syftet med att anropa SortDictionary() istället för Qsort() direkt är

att dölja underliggande sorteringsmetod (abstraktion).

Metoden PrintDictionaryToFile() genererar en textfil av statistikvärdena som finns i dict. Filen

som genereras är anpassad för Huffman-kodaren vilken hämtar sin statistik ur en sådan textfil.

5.3.8 BitEncoder

BitEncoder-klassen lägger till bitsekvenser till sekvensen encodedData.

I klassens konstruktor allokeras ett minnesutrymme till encodedData-pekaren. Anledningen

till valet av datatyp för codedData-pekaren är att vi vill ha så lång ordlängd som möjligt. Lång

ordlängd medför nämligen att färre specialfall inträffar i bitkodningsförfarandet under exekve-

ring.

Metoden AppendToCodedData() lägger till inparametern codeWord till encodedData. Inpara-

metern codeLength anger hur många bitar i codeWord som är signifikanta, dvs hur många av

bitarna som ska kopieras till encodedData. AppendToCodedData() använder sig av metoderna

AddBitSeq() och AddBitSeqE(). AddBitSeqE() används då kodordet som ska läggas till över-

lappar två ord i encodedData-sekvensen, annars används AddBitSeq().



70  Kapitel 5 “Implementering”
5.3.9 HuffmanCoder

HuffmanCoder-klassen Huffman-kodar en sekvens av heltalsvärden. Den opererar på bitnivå

för att erhålla så hög kompression som möjligt. Källstatistiken som Huffman-kodaren använder

sig av skapas med klasserna Histogram och SortHistogram. Hur Huffman-kodaren fungerar

beskrivs i avsnitt 4.4.1 “Huffman-kodning” .

För skrivning till bitsekvensen använder sig Huffman-kodaren av BitEncoder-klassen. Avkod-

ningen, vilken är en enklare process, tar HuffmanCoder-klassen själv hand om. HuffmanCoder-
klassen förlitar sig på att datatypen long int är 32-bitar bred. Om den inte är det måste en enkel

modifiering av klassen göras. Man måste då ändra vissa maskningskonstanter. Vilka dessa är

finns dokumenterat i koden.

Metoden MakeHuffmanCode() skapar en Huffman-kod utifrån statistik erhållen från Histo-
gram-klasserna. Till sin hjälp använder den metoderna BuildCodeTree(), AssignCodeWords(),
MakeEncodeArray() och MakeDecodeTree(). MakeDecodeTree() använder i sin tur metoden

InsertIntoDecodeTree(). Metoden BuildCodeTree() implementerar fas ett för att ta fram

Huffman-koden och metoden AssignCodeWords() implementerar fas två, dessa båda faser

beskrivs i avsnitt 4.4.1 “Huffman-kodning” . Huffman-koden behöver bara skapas en gång

innan kodning och avkodning kan utföras.

Encode() och Decode()-metoderna utgör klassens gränssnitt. Encode() tar en pekare till en

dataarea innehållande en sekvens av heltal samt en parameter som anger antalet dataord i sek-

vensen. Sekvensen kodas sedan och sparas i encodedData-minnesarean som är en del av

BitEncoder-klassen. Metoden Decode() tar som inparameter en pekare till ett minnesutrymme

av heltal, längden av det okodade datat (antalet heltal) och en pekare till den kodade sekvensen.

Metoden PrintBinary() är en testmetod som skriver ut ett 32-bitars tal i binärform.



  Kapitel 5 “Implementering”     71
Klasserna HuffPtr, DecodeTreeNode och EncodeTreeArray är hjälpklasser som HuffmanCo-
der-klassen använder sig av. För mer information om dessa tre klasser se bilaga C “Klassdia-

gram” .

5.3.10 Encode

Encode-klassen utför wavelet-transformering av inparametern pic. Wavelet-transformeringen

följs av kvantisering, skurlängdskodning och slutligen Huffman-kodning. codedPic sätts till att

peka på den kodade sekvensen. runSize tilldelas den kodade sekvensens längd.

5.3.11 Decode

Decode-klassen avkodar en sekvens kodad av Encode-klassen.

5.3.12 SensorTimer

SensorTimer-klassen innehåller timer-metoder vilka används av SrtpReceive-klassen och pro-

grammen sendSensor respektive displaySensor.

I konstruktorn skapas en timer vilken använder sig av realtidsklockan CLOCK_REALTIME och

signalen USRSIG1
1. Här sätts även timerns tidsperiod, vilken har en noggrannhet i millisekun-

der. Inparametern periodic anger om timern ska vara periodisk eller inte. Om timern inte är

1. Vi valde att använda USRSIG1-signalen för timerfunktionen. Vi valde denna signal för att undvika

ihopblandning med SIGALRM-signalen, som används för att beräkna sendSensors och display-
Sensors bildtakt.
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periodisk måste den startas om efter varje gång den löst ut, om timern är periodisk påbörjar den

automatiskt en ny period.

Metoden ActivateTimer() startar timern eller stänger av timern, beroende på inparametern acti-
vate:s värde.

Det finns möjlighet att använda en annan klocka än CLOCK_REALTIME, vilken sätts i Sensor-
Timer.h. Detta kan vara önskvärt om en timer med högre upplösning behövs. För ytterligare

information, se manualen för timer_create1.

5.3.13 SrtpSend

SrtpSend-klassen innehåller funktioner för att skicka data via UDP (se avsnitt 2.2.4 “Trans-

portlagret” ). Srtp står för “simple real time protocol”, och klasserna SrtpSend och SrtpRe-
ceive implementerar detta enkla nätverksprotokoll. Srtp-protokollet kan lokaliseras i

applikationslagret i TCP/IP-modellen. Srtp-protokollet tar hand om flödeskontroll och enkel

felhantering (kontrollerar att alla paket i en försändelse anländer till mottagaren). För övrig fel-

kontroll i form av checksummor och liknande förlitar det sig på de underliggande protokollen,

dvs UDP, IP och Ethernet.

Klassen ärver från NetSend-klassen. Anledningen till att vi valt att ha en NetSend-klass är att

vi vill garantera möjligheten att använda ett annat transportprotokoll än UDP.

SrtpSend-klassens konstruktor anropar metoden InitRTPSocket(). InitRTPSocket() skapar en

socket för UDP.

1. Manualen för timer_create får man fram genom att ange kommandot “man timer_create” i ett

skalfönster i UNIX.
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Metoden AllocateMemory() allokerar minne för datat som ska skickas. Anledningen till att vi

har implementerat en speciell funktion för detta är att vi ville abstrahera bort från användaren

var header-informationen till datat placeras. Utparametern deAllocate används för att avallo-

kera minnet.

Metoden SendData() skickar det antal bytes som anges av inparametern size. Datat som den

skickar pekar inparametern data på. SendData() delar upp datat som ska skickas i paket.

Paketstorleken definieras i Constants.h, där även portnumret som paketet ska skickas till

anges.

5.3.14 SrtpReceive

SrtpReceive-klassen innehåller funktioner för att ta emot srtp-paket.

Konstruktorn skapar en socket (se avsnitt 2.3 “Berkeley socket” ) och binder den till den port

som anges i Constants.h. Konstruktorn installerar även en signalhanterare (act) och binder

metoden SignalCatcher() till denna. Signalhanteraren tar hand om USRSIG1-signaler, vilket är

vad SensorTimer-klassen genererar.

ReceiveData() tar emot data från SendData() i SrtpSend-klassen. Metoden returnerar när den

har tagit emot samtliga paket för det överförda datat eller erhållit ett avbrott (timeout) från

receiveTimer. Om alla paket i en försändelse inte anländer så struntar metoden i den försändel-

sen och går istället vidare med nästa.
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5.3.15 sendSensor

sendSensor är ingen klass, det är programmet som knyter ihop sändarsidan av systemet.

sendSensor-programmet använder sig av ett urval av de klasser som har beskrivits ovan, vilka

framgår i klassdiagrammet för wavelet-kodaren, se bilaga C “Klassdiagram” .

sendSensor kan använda ReadImage-klassen för åtkomst till sensorbilder eller så kan dessa

läsas direkt från fil. Valet sker genom att definiera _SharedMemoryAccess_ (i Constants.h)

om man ska läsa från det delade minnet, annars låter man den vara odefinierad (bortkommente-

rad).

Om man läser bildsekvensen från en fil kan det vara intressant att använda timerfunktionerna i

klassen SensorTimer. Om man inte läser från fil sker synkroniseringen istället i ReadImage-

klassen.

SendSensor har även funktioner för att beräkna med vilken bildtakt sändningen av sensorbil-

der sker. Genom att definiera _GetFrameRate_ i Constants.h kommer sendSensor att skicka

sensorbilder under en viss tidsperiod, som även den anges i Constants.h. När tidsperioden är

slut beräknas den erhållna bildtakten och visas på skärmen.

5.3.16 displaySensor

På samma sätt som sendSensor är programmet som knyter ihop sändarsidan av systemet är

displaySensor programmet som knyter ihop mottagarsidan av systemet. displaySensor använ-

der OpenGL för att visa sensorbilden och hur detta går till beskrivs i avsnitt 5.2.1 “OpenGL” .
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displaySensor kan precis som sendSensor beräkna bildtakten för de bilder som displaySensor
visar. Förfarandet för detta är precis som för sendSensor.

5.4 Överföring av sensorbild med MPEG-teknik

För överföring av sensorbild med MPEG-teknik används i stort samma samling av klasser som

i wavelet-fallet. Vissa små skillnader finns dock, t ex är header-informationen i Srtp-klasserna

för wavelet-fallet utökad med en variabel runLength, vilken behövs vid avkodningen i skur-

längdskodaren.

Encode- och Decode-klasserna i wavelet-kodaren har här ersatts med följande fyra klasser:

• Mpeg1Encode
• Mpeg4Encode
• Mpeg1Decode
• Mpeg4Decode

Precis som i wavelet-fallet används filen Constants.h för den övergripande konfigurationen av

systemet och de gemensamma datatyperna som används av systemet är definierade i filen

Types.h. För en övergripande bild av MPEG-systemet se bilaga C “Klassdiagram” .

5.4.1 Mpeg1Encode

Klassen Mpeg1Encode använder sig av FFmpeg (se avsnitt 4.6.6 “FFmpeg” ) för att MPEG-

koda en bildsekvens.

Metoden EncodeImage() kodar bilden som inparametern pic pekar på. Resultatet placeras i

den dataarea som codedPic pekar på. Inparametern bufSize anger storleken i bytes av dataa-

rean som codedPic pekar på. Metoden returnerar storleken av den kodade sekvensen i antalet

bytes.

I klassen sätts ett antal miljövariabler som FFmpeg använder för att avgöra hur MPEG-kod-

ningen ska gå till. De viktigaste av dessa miljövariabler kan sättas i filen Constants.h.
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5.4.2 Mpeg1Decode

Klassen Mpeg1Decode avkodar en bildsekvens kodad med Mpeg1Encode-klassen.

Metoden DecodePackage() returnerar ett om en bild har avkodats, parametern frame sätts då

till att peka på denna bild. Annars returnerar metoden noll. Anledningen till metodens namn

DecodePackage(), är att man kan dela upp det kodade datat i paket. Detta är mycket lämpligt

eftersom datat skickas via nätverkslänk. Inparametern length anger storleken av det kodade

datat i bytes. Utparametern dataLeft anger om avkodaren har kvar obehandlat data.

5.4.3 Mpeg4Encode och Mpeg4Decode

Dessa klasser skiljer sig inte nämnvärt från Mpeg1Encode och Mpeg1Decode. Vad som egent-

ligen skiljer sig åt är olika miljövariablers värden.

5.5 SPIHT-kodare för stillbilder

Tanken med att implementera en SPIHT-kodare var att utforska möjligheten till att använda en

sådan kodare vid realtidstillämpningar. SPIHT kodar som bekant i pass (se avsnitt 4.8 för

SPIHT-kodarens teori) och därför är det möjligt att skicka ett visst antal pass, innan nästa bild

måste kodas. Tack vare att bilden skickas i pass kommer det alltid att finnas något att visa för

mottagaren. För varje pass får mottagaren mer och mer information att lägga till i bilden som

visas. Tanken är också att mottagaren skall kunna bestämma när han behöver få nästa bild och

kan då t ex skicka ett avbrott till sändaren. Sändaren kan då avbryta sin kodning av nuvarande

bild och börja koda nästa bild istället.

SPIHT-kodaren har liksom övrig programkod dokumenterats med UML-diagram. För en över-

gripande bild av SPIHT-kodaren se bilaga C “Klassdiagram” . I avsnitt 5.5.1 - avsnitt 5.5.5

nedan följer en kort beskrivning av respektive klass i SPIHT-kodaren.
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5.5.1 SpihtEncoder

Denna klass är den centrala klassen på kodarsidan och här finns algoritmen för SPIHT-kodaren

implementerad. FirstSigPass() anropas av konstruktorn och initialiserar listorna inför kom-

mande anrop. Ett anrop till SigPass() utför ett signifikant pass i kodaren. RefinementPass(),
skall anropas efter respektive signifikant pass i kodaren.
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Som synes är det många privata variabler i klassen. De flesta är pekare till listorna som SPIHT

använder. Varje lista har en pekare till första och sista elementet i listan. För att hålla reda på

början av varje lista finns även en dummy-pekare som pekar till ett dummy-element före början

av listan. Denna pekare är till hjälp då listan blir tom vid borttagning av sista elementet. I klas-

sen finns också en bitström av klassen BitStream dit kodade bitar adderas vartefter.

5.5.2 LIST

Av denna klass skapas listelement som består av ett värde, en (x,y)-koordinat som talar om vil-

ken position elementet har i delbandsstrukturen, listelementets typ, elementvärdets tecken, vil-

ket delband elementet tillhör, samt en pekare till föregående och nästa element i listan.

Listelementets typ används i kodaren för att avgöra vilka andra element som elementet pekar

ut. Om det inte pekar ut några andra element alls, om det pekar ut alla ättlingar eller om ele-

mentet pekar ut alla ättlingar till barnen. Se avsnitt 4.8.2 för SPIHT-kodarens algoritm, vilken

ger en genomförligare vidare förklaring. Typen för listelementen antar i implementeringen

värde 0, 1, eller 2, för inget utpekande, utpekande av alla ättlingar respektive utpekande av ele-

mentets barns alla ättlingar.

5.5.3 BitStream

Denna klass sköter bitströmmen i SPIHT-kodaren, AddBit() lägger till databitar till strömmen

som skall skickas till avkodaren. Variablerna i klassen håller koll på positioner i bitströmmen,

samt själva bitströmmen. Respektive bit skiftas in i rätt ord angivet av curWordPos och på rätt

plats angivet av bitPtr, vid anrop till AddBit(). bitPtr räknas upp för varje bit som skiftas in tills

det att ett ord fyllts, då istället curWordPos räknas upp med ett och bitPtr nollställs.
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5.5.4 SpihtDecoder

Denna klass är den centrala klassen på avkodarsidan. Komplexiteten för avkodaren i SPIHT är

densamma som för kodaren. Istället för kodningspass utförs rekonstruktionspass. I konstruk-
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torn för avkodaren anropas FirstReconstructionPass(), vilken måste ha kännedom om hur

många delband bilden som kodas är uppdelad i för att kunna utföra rätt initialiseringar till lis-

torna. Ett anrop till ReconstructionPass() utför ett rekonstruktionspass och ska följas med ett

anrop till RefinementReconstructionPass().

5.5.5 DecodeBitStream

Klassen DecodeBitStream tar emot bitarna som skickats iväg på kodarsidan. Varje kodat ord

som anlänt adderas till bitströmmen. Bitar läggs till med metoden AddBits(). Avkodaren läser

en bit i taget via funktionen ReadBit(). firstWordPtr och lastWordPtr som är pekarvariabler av

typen Stream pekar till strömmens början respektive slut. När ett helt ord har lästs i bitström-

men uppdateras firstWordPtr till att peka på nästa ord i strömmen. Minnesplatsen för det nyli-

gen lästa ordet avallokeras.



6 Experiment och resultat

I detta kapitel beskrivs resultatet av de implementerade wavelet- och MPEG-systemen1. Även

resultatet av implementeringen av SPIHT-kodaren behandlas. De testresultat som erhölls vid

testningen av wavelet- och MPEG-systemen i PMSIM (se bilaga A “Exjobbsbeskrivning” )

presenteras och en diskuteras.

Vid testningen av wavelet- och MPEG-systemen eftersträvades att hålla alla testvariabler kon-

stanta, förutom den variabel som testet var beroende av. T ex har samma videosekvens använts

i så stor utsträckning som möjligt. Små variationer har dock förekommit vid test där snabba

och tvära manövrar med flygplanet skett, detta beror på att sådana test är mycket svåra att

reproducera exakt.

Vid testerna i PMSIM har följande hårdvara använts:

• Sändarsidan: SGI Onyx med 8 st MIPS R10000 CPU:er

• Mottagarsidan: SUN Blade 1000

 I bilaga D “Sensorbilder” finns ett antal sensorbilder vilka var och en har överförts med

antingen wavelet-systemet eller med något av MPEG-systemen. Där framgår även vilka

inställningsparametrar för systemet som har använts för var och en av bilderna.

6.1 Wavelet-systemet

Wavelet-systemet implementerades och testkördes i PMSIM. Efter rättandet av vissa småfel

fungerade programvaran utan problem.

Vid testningen noterades att storleken för en komprimerad bild höll sig runt 20 kB i medelfal-

let, med variationer mellan 11-45 kB. Variationerna beror på att sensorbilderna är av mer eller

mindre svårkomprimerad natur. Bilder med stora områden innehållande lite variation är lätta

att komprimera gentemot bilder med mycket variation som är svåra att komprimera.

Vi undersökte även om man kunde vinna något i prestanda genom att använda wavelet-kodaren

för att koda skillnaden mellan två på varandra följande bilder. Resultatet av detta blev mycket

dåligt. Storleken för det wavelet-kodade datat varierade kraftigt. Dessutom var skillnadsberäk-

ningen mycket beräkningskrävande vilket bidrog till lägre bildtakt. Denna metod övergavs där-

för.

1. Med MPEG-systemen avses MPEG1- respektive MPEG4-systemet.
81
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I de tre nedanstående tabellerna återfinns de testresultat som erhölls vid testningen av wavelet-

systemet. Följande kvalitetsmått har använts vid bedömningen av bildkvaliteten på bilderna i

videosekvensen:

0 - Oanvändbar bildkvalitet

1 - Mycket dålig bildkvalitet

2 - Dålig bildkvalitet

3 - OK bildkvalitet

4 - Bra bildkvalitet

5 - Perfekt bildkvalitet

Varje värde är en subjektiv uppskattning av hur bilden återges vid mottagarsidan. Vid värdet 5

går det inte att se någon skillnad på bildsekvensen som visas hos mottagaren i jämförelse med

orginalbildsekvensen.

Man kan ur tabellen ovan se att en kraftig minskning i upptagen bandbredd erhålls mellan ett

och fyra transformsteg. Bildkvaliteten är dock densamma.

Ur tabell 1 ser man även att bildtakten för sändar- och mottagarsidan är väldigt olika. Vid en

nogrann undersökning av mätvärdena ser man att sändarens bildtakt är ungefär dubbelt så hög

som mottagarens. Detta beror på att wavelet-kodaren är en symmetrisk kodare, dvs att koda

och avkoda en bild är lika beräkningskrävande. Skälet till resultatet var alltså att mottagarda-

Antal
transformsteg

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

1 13,9 6,8 7 531 4

2 16,0 7,8 3 320 4

3 16,1 7,9 2 278 4

4 15,7 7,7 1 962 4

5 16,1 8,0  1 953 4

6 16,1 8,0 1 937 4

7 16,1 8,1 1 934 4-

8 15,8 7,8 1 891 3+

Tabell 1: Resultat för wavelet-systemet med olika antal transformsteg.
Paketstorleken är konstant och satt till 2000 bytes.
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torn var för långsam. Problemet skulle kunna avhjälpas genom att låta sändsidan ta en kort

paus varje gång den skickat iväg en bild.

I tabellen ovan redovisas resultat som erhölls då paketstorleken varierades. Man kan ana att en

ökning av paketstorleken ger en effektivare kodare. För stora paket får ofta hela den komprime-

rade bilden plats i ett paket. Å andra sidan ges nätverket en ojämnare last, vilket inte är bra om

nätverket redan är hårt belastat.

Att skillnaden mellan olika paketstorlekar blir så liten beror även på att en ytterligare uppdel-

ning av UDP-paketen sker på lägre nivåer i protokollagren. Detta för att datat ska få plats i

Ethernet-paket som har en dataarea på 1500 bytes.

För att undersöka hur wavelet-systemet klarar av tvära förändringar och mycket bildinforma-

tion utfördes ett test vars resultat återfinns i ovanstående tabell. Man kan se att den upptagna

bandbredden ökar och att bildtakten sjunker något. Bildkvaliten är dock lika bra som i föregå-

ende test, vilket var väntat eftersom ingen typ av prediktion används.

6.1.1 Förbättringsförslag

Bättre kompression kan erhållas genom att använda ett annat filter, t ex 9/7-filtret. Användandet

av ett bättre filter ur kompressionssynpunkt innebär dock att exekveringstiden ökar eftersom de

aritmetiska operationerna för ett sådant filter är fler. Dessutom är de ofta reellvärda. 5/3-filtret,

som vi använde, kan implementeras ytterst effektivt med hjälp av binära skiftoperationer. För

oss var tiden den springande faktorn så valet av 5/3-filtret var naturligt.

Paketstorlek
i bytes

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

200 16,0 7,8 1 935

500 16,1 7,8 1 948

1 000 16,1 7,9 1 954

3 000 16,0 7,8 1 942

5 000 16,1 8,0 1 954

10 000 16,1 8,0 1 955

16 000 16,1 9,1 1 956

20 000 16,2 9,2 1 961

Tabell 2: Resultat för wavelet-systemet med varierande paketstorlek.
Antalet transformsteg är konstant och satt till 5.

Antal
transformsteg

Paketstorlek
bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

5 2000 14,3 7,0 2 912 4

Tabell 3: Resultat för wavelet-systemet vid snabba rollar och tvära förändringar
mellan bilderna i bildsekvensen.
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Implementeringen av Huffman-kodaren kan effektiviseras genom att använda ett optimalt

binärt sökträd vid avkodning. Det binära träd som används nu är inte optimalt. Att införa denna

effektivisering bör inte innebära något större arbete och skulle därför vara mycket intressant att

utföra. Anledningen till att vi inte införde förändringen är att vi inte ansåg oss ha tid till det.

Att använda sig av en 64-bitars arkitektur istället för en 32-bitars arkitektur borde även det ge

prestandaförbättringar i Huffman-kodaren. De ändringar som behöver göras berör då dataty-

perna som finns definierade i Types.h samt några småändringar i HuffmanCoder-klassen.

Implementeringen av wavelet-transformen lämpar sig väl för parallellisering på en SIMD-

dator (Single Instruction Multiple Data). Detta eftersom transformeringen av varje enskild rad

i bilden är oberoende av de andra raderna. Detsamma gäller för transformeringen av bildens

kolumner. Även en parallellisering av wavelet-transformen för en MIMD-dator (Multiple Ins-

truction Multiple Data) är möjlig. För ytterligare information hänvisar vi till artiklarna [3] och

[9], vilka borde utgöra en bra start vid en studie av parallellisering av wavelet-transformen.

Vissa kritiska delar av wavelet-kodaren skulle möjligen kunna effektiviseras genom att

använda sig av assembler-kod vid implementeringen av dessa. Dessa delar kretsar framförallt

runt transform-looparna i Lift.cc.

Det skulle vara intressant att undersöka om det är möjligt att använda prediktion på ett likartat

sätt som det används i MPEG. Det finns en del artiklar tillgängliga på nätet som handlar om

detta, artikel [10] i vår referenslista utgör en bra start för en sådan undersökning. I den artikeln

finns även referenser till andra artiklar inom samma område.

6.2 MPEG-systemen

MPEG-systemen implementerades och testkördes i PMSIM. Eftersom vi testkörde wavelet-

systemet först så var problemen i de kringliggande komponenterna lösta när vi skulle testa

MPEG-systemen, därför fungerade dessa system utan några större problem.

Testerna visar att MPEG-systemens prestanda, främst i fråga om upptagen bandbredd, är bättre

än wavelet-systemets, vilket var vad vi hade väntat oss eftersom MPEG-kodarna använder pre-

diktion. Prediktion medför dock vissa svagheter. Ibland upplevdes bildkvaliten från MPEG-

systemen som sämre än bildkvaliten från wavelet-systemet. Detta inträffade framför allt vid

snabba rörelser såsom rollar och loopingar. Prediktionen medför även att fel i en intrabild fort-

plantas i videosekvensen, vilket innebär att en hel GOP, se avsnitt 4.6, kan bli förstörd.

I de tre nedanstående tabellerna återfinns de resultat som erhölls vid testningen av MPEG-sys-

temen. Samma subjektiva kvalitetsmått av videosekvensen har använts här som det mått vi

använde för wavelet-systemet. I tabellerna skiljer vi på bithastighet och bandbredd. Bandbredd
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är den verkliga bandbredd som vi har uppmätt. Bithastighet är ett riktvärde som MPEG1- och

MPEG4-kodarna använder sig av.

I tabellen ovan finns resultat från testkörningar med varierande inställd bithastighet till

MPEG1-kodaren. Man kan tydligt se hur bildkvaliteten ökar i samband med att upptagen

bandbredd ökar. På samma sätt minskar bildtakten eftersom bildkodningen blir mer och mer

Bithastighet
kbps

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

10 24,9 24,8 218 1+

20 26,0 25,9 232 2-

30 26,0 25,9 238 2-

50 25,7 25,6 233 2-

75 26,0 25,9 238 2

100 25,5 25,3 245 3-

150 25,5 25,4 269 3-

200 24,7 24,4 317 3

300 23,4 23,2 393 3+

400 22,8 22,7 473 4

500 22,0 21,9 546 4

600 21,3 21,2 613 4

700 21,0 20,8 692 4+

800 20,3 20,2 743 4+

900 20,0 19,9 814 4+

1 000 19,7 19,3 865 4+

1 500 18,8 18,8 1 181 5-

2 000 18,5 18,3 1 508 5-

3 000 17,9 17,6 1 838 5-

5 000 17,6 17,1 1 805 5

Tabell 4: Resultat för MPEG1-systemet med varierande bithastighet.
Paketstorleken är konstant på 2000 bytes och GOP är satt till 12 bilder.
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beräkningskrävande. Testet visar att bandbredder runt 0.5 Mbps är tillräckliga för att MPEG1-

kodaren ska ge ett bra resultat.

Tabellen ovan visar resultat från ett test av MPEG4-kodaren. Samma parametrar som i ovan-

stående test av MPEG1-kodaren har använts. Vad som framgår är att MPEG4-kodaren behöver

större bandbredd än MPEG1-kodaren samt att MPEG4-kodarens bildtakt är lägre än MPEG1-

Bithastighet
kbps

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

10 24,3 24,3 150 1+

20 24,6 24,5 153 1+

30 24,0 23,8 155 1+

50 21,4 21,4 191 2-

75 21,6 21,5 253 2+

100 22,0 22,0 316 3-

150 20,2 20,0 398 3

200 20,0 20,0 483 3+

300 19,0 19,0 668 3+

400 18,2 17,5 808 3+

500 17,8 17,6 977 4

600 17,2 16,9 1 016 4+

700 17,3 17,1 1 288 4+

800 17,7 17,6 1 322 5

900 17,8 17,5 1 329 5

1 000 17,4 17,1 1 302 5

1 500 17,7 17,5 1 323 5

2 000 17,2 17,1 1 292 5

3 000 17,8 17,4 1 332 5

5 000 17,7 17,4 1 328 5

Tabell 5: Resultat för MPEG4-systemet med varierande bithastighet.
Paketstorleken är konstant på 2000 bytes och GOP är satt till 12 bilder.
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kodarens. För höga värden verkar det dock som att MPEG4-kodaren ger en något bättre bild-

kvalitet än vad MPEG1-kodaren gör.

I ovanstående två tabeller redovisas testresultat erhållna för MPEG1- och MPEG4-systemen då

paketstorleken varierades. Resultatet visar att en förändring av paketstorleken inte ger någon

märkvärd förändring av MPEG-kodarnas prestanda. Samma sak som påpekades i motsvarande

test för wavelet-systemet bör dock påpekas även här, dvs att en stor paketstorlek ger en ojämn

last på nätverket.

Paketstorlek
i bytes

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

200 21,9 21,8 545

500 21,5 21,2 534

1 000 22,0 21,8 547

3 000 21,3 21,2 532

5 000 22,0 21,9 546

10 000 21,9 21,8 545

20 000 22,1 22,0 548

Tabell 6: Resultat för MPEG1-systemet med varierande paketstorlek.
Bithastigheten är konstant på 500 kbps och GOP är satt till 12 bilder.

Paketstorlek
i bytes

bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

200 18,0 17,7 981

500 18,1 17,9 991

1 000 18,1 17,9 991

3 000 18,1 18,0 990

5 000 17,4 17,3 953

10 000 18,1 17,4 991

20 000 18,1 17,3 993

Tabell 7: Resultat för MPEG4 med varierande paketstorlek. Bithastigheten
är konstant på 500 kbps och GOP är satt till 12 bilder.
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GOP
bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

1 38,3 29,7 2 309 2-

2 25,8 25,6 980 2

3 25,0 24,7 786 3-

4 23,7 23,5 717 3

5 23,7 23,6 684 3+

10 21,6 21,4 555 4

15 21,4 21,3 522 4

20 21,2 21,1 505 4-

30 21,0 20,9 463 4-

50 20,2 20,1 460 3+

100 20,5 20,4 455 3+

Tabell 8: Resultat för MPEG1 med varierande GOP. Bithastigheten och
paketstorleken är konstanta och satta till 500 kbps respektive 2000 bytes.

GOP
bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

1 29,1 28,6 1 508 2+

2 20,0 19,5 1 242 3+

3 19,8 19,0 1 186 3+

4 19,2 19,1 1 113 4

5 19,0 18,8 1 087 4

10 18,1 18,0 998 4

15 17,9 17,8 972 4

20 17,8 17,7 949 4

30 17,7 17,5 919 4-

50 17,5 17,5 888 4-

100 17,5 17,4 870 4-

Tabell 9: Resultat för MPEG4-systemet med varierande GOP.
Bithastigheten och paketstorleken är konstanta och satta till 500 kbps
respektive 2000 bytes.
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I ovanstående två tabeller redovisas de testresultat som vi erhöll då GOP-storleken varierades

för MPEG1- och MPEG4-systemen. Vid testningen användes en bildsekvens utan tvära

manövrar eller liknande.

En GOP mellan 10-15 bilder visade sig fungera bäst för MPEG1-kodaren. Man kan även se att

bandbredden då inte minskar nämnvärt för större GOP-storlekar.

MPEG4-kodaren klarade av en större vidd av GOP-storleken än vad MPEG1-kodaren gjorde.

En GOP-storlek runt fem bilder gav bäst resultat med avseende på bildtakt och upptagen band-

bredd.

I de båda tabellerna ovan presenteras de resultat som erhölls då vi pressade MPEG-kodarna lite

extra. Testet gick ut på att göra snabba rollar och tvära manövrar med planet för att sätta press

på MPEG-kodarnas prediktionssystem. Båda MPEG-kodarna klarade av detta mycket bra.

Dock bör man notera att bildtakten sjönk betydligt för båda MPEG-kodarna vid dessa tester.

GOP
bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

10 16,4 16,3 470 4-

15 16,4 16,3 434 3+

20 15,7 15,6 481 3

30 16,7 16,6 452 3

50 16,7 16,6 398 3

Tabell 10: Resultat för MPEG1-systemet med varierande GOP vid
snabba rollar och tvära förändringar mellan bilderna i bildsekvensen.
Bithastigheten och paketstorleken är konstanta och satta till 500 kbps
respektive 2000 bytes.

GOP
bilder/s vid
sändaren

bilder/s vid
mottagaren

Bandbredd
kbps

Kvalitet

10 14,1 14,0 756 4

15 14,8 14,7 792 3+

20 14,0 13,9 693 3+

30 12,6 12,5 689 3+

50 13,1 13,0 672 3

Tabell 11: Resultat för MPEG4-systemet med varierande GOP vid
snabba rollar och tvära förändringar mellan bilderna i bildsekvensen.
Bithastigheten och paketstorleken är konstanta och satta till 500 kbps
respektive 2000 bytes.
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6.2.1 Förbättringsförslag

FFmpeg var den codec som vi blev rekommenderade att använda. Den har uppfyllt våra för-

väntningar, men det betyder inte att den utgör det bästa möjliga alternativet. Tyvärr har de

flesta codecs på marknaden ej öppen källkod. En egen implementering av en codec skulle kan-

ske vara ett alternativ.

6.3 Diskussion av wavelet- och MPEG-systemen

MPEG1-kodaren får anses vara den kodare som fungerade bäst av MPEG-kodarna. Den är

både snabbare och tar upp mindre bandbredd än MPEG4-kodaren. Detta kan antas bero på att

MPEG4-kodaren är onödigt komplex för den uppgift som den används till. Det kan också bero

på att FFmpegs implementering av MPEG1-codecen är effektivare än dess implementering av

MPEG4-codecen.

Vid hård belastning av MPEG-kodarna visade det sig att de inte presterar nämnvärt bättre än

vad wavelet-kodaren gör. Detta är mycket intressant med tanke på wavelet-kodarens enkelhet.

Vad som är MPEG-kodarnas starka sida är deras låga bandbreddskrav. Att MPEG är en asym-

metrisk teknik kan även det vara av stor betydelse.

För tillämpningar där mottagarsidan har lika stor eller större beräkningskraft än sändarsidan

borde wavelet-kodaren utgöra ett starkt alternativ till MPEG-kodarna.

Om systemen ska användas för tillämpningar i verkligheten kan man anta att sensorbilderna

har en något annorlunda karakteristik än vad de sensorbilder som genereras i PMSIM har.

Ytterligare test av kodarna skulle troligen behöva utföras på sådana sensorbilder.
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6.4 SPIHT

I detta avsnitt följer resultat och förbättringsförslag för SPIHT-kodaren.

6.4.1 Resultat

Tyvärr var tiden för implementeringen av vår SPIHT-kodare begränsad och därför kunde ingen

optimering av den fungerande kodaren ske. På grund av detta tog både kodning och avkodning

för lång tid för att vara möjlig att använda vid realtidstillämpningar. Bildkvaliteten blev dock

bättre än för wavelet-kodaren (utan SPIHT) vid samma kompressionsgrad, vid test utförda på

lena512.pgm (testbild).

Tabell 12 visar resultatet för SPIHT-kodaren utförd på testbilden. Filtret som används i wave-

let-transformen är heltalsfiltret 5/3, vilket innebär att viss (en väldigt liten del) bildinformation

går förlorad. Eftersom återskapandet av bilden inte blir exakt vid användning av 5/3-filtret

beräknades PSNR. PSNR blev 43.47 då testbilden kördes genom 5/3-filtret. När vi lade till

SPIHT-kodaren i wavelet-kodaren och körde 8 pass blev PSNR 41.06, med en kompression på

2,75:1, vilket är en mycket bra återgivning. Bilderna i figur 6.1 och figur 6.2 visar resultatet av

bilderna för pass 1 - 7.

Notera resultaten för 5 respektive 6 pass, som ger bra bildkvalitet vid en hög kompressions-

grad, i tabellen nedan:

Antal pass i SPIHT-
kodaren

Storlek av
skickat data

(bytes)
PSNR Kompressionsgrad

1 72 12,48 3641:1

2 154 17,69 1702:1

3 717 20,96 365:1

4 2896 25,01 90:1

5 8439 29,89 31:1

6 21653 34,40 12:1

7 52580 38,66 5:1

8 95314 41,06 2,75:1

Endast wavelet-

transformerad bild,

med 5/3-filtret.

262162 43,37 1:1

Tabell 12: Resultat från SPIHT-kodaren med varierande antal pass.
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Figur 6.1: Lenna kodad med SPIHT i 1, 2, 3 samt 4 pass. Den stegvisa
förbättringen av bildkvaliteten är väl synlig.
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Figur 6.2: Lenna kodad med SPIHT i 5, 6 samt 7 pass. Den stegvisa förbättringen
av bildkvaliteten är väl synlig mellan 5 och 6. Skillnaden mellan pass 6 som ger 12
gångers kompression och pass 7 som ger 5 gångers kompression i jämförelse med
originalbilden är svårare att upptäcka. Bilden längst ner till höger är
originalbilden.
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6.4.2 Förbättringsförslag

Som påpekat blev SPIHT-kodaren för långsam för att användas i realtid. Detta beror främst på

att listorna i implementerades dynamiskt vilket medförde många allokeringar och avalloke-

ringar av data vid exekveringen. För att förbättra kodaren behövs en dator med tillräckligt

internminne som gör det möjligt att allokera ett minnesutrymme med plats för många listele-

ment åt gången. Om kodaren skrivs om så att en mer statisk minnesallokering utförs borde

kodningen gå betydligt fortare att utföra. Endast läsning och skrivning till minnet är inte alls

lika tidskrävande som att hela tiden dessutom allokera och avallokera minne.

Komplexiteten för SPIHT beror väldigt mycket på hur bra filtret som använts lyckats dela upp

värdena i bilden. Ett bra resultat innebär att höga koefficientvärden hamnar i lägsta delbandet.

Detta eftersom SPIHT skär bort delar i högre delband som har lägre magnitud på koefficien-

terna. En utredning av tidskomplexiteten för algoritmen vore intressant att göra för att se hur

många pass man kan tänkas köra i realtid, med en bild av sensorbildens storlek. Tyvärr fanns

inte utrymme för en sådan utredning i detta arbete.

Varje pass skulle även kunna kodas med en förlustfri kodningsmetod för att få ner bildstorleken

ytterliggare. Detta skulle dock medföra en långsammare överföring, men om realtidskravet tas

bort borde man fundera på att använda en sådan kodning utöver SPIHT-kodaren.

Eftersom designen av SPIHT-kodaren skedde samtidigt med implementeringen och eftersom

tiden detta fick ta var snålt tilltagen blev både kodningsklassen och avkodningsklassen onödigt

stora.

I avsnitt avsnitt 5.5.1 finns dokumentationen för klassen SpihtEncoder. De flesta privata meto-

derna som opererar på listorna i denna klass skulle designmässigt kunna förpackas i en egen

klass som opererar på listelement. Samma sak gäller för klassen SpihtDecoder som dokumen-

terats i avsnitt 5.4. Man skulle även kunna skapa en klasshierarki där gemensamma metoder

som operar på listor för kodaren och avkodaren ärvs av den specifika listklassen. AddChild-
ren(), AddElement(), DeleteElement() och CopyList() förekommer i både SpihtEncoder och

SpihtDecoder och har samma funktion i båda dessa. Dessa förbättringsförslag skulle inte bidra

till en effektivare kodare men till en mer överskådlig kodare.



7 Videolänk i flygplan

I detta kapitel studeras möjligheten för överföring av video mellan flygplan och markstationer

eller till ett annat flygplan i verkligheten med hjälp av den digitala radion Ra90. Vad Ra90 är

förklaras i kapitlet. Dessutom ges en diskussion kring vilken bildkodningsteknik som är lämp-

lig att använda vid låg kapacitet för datatransmissionen.

7.1 Ra90

TARAS är ett taktiskt radiosystem som används inom försvaret bl a i Jas-39 Gripen. All digital

radiokommunikation inom försvaret kommer inom snar framtid att ske med Ra90, vilket är

samlingsnamnet för flygradion Fr90 och markradion Mr90 som ingår i TARAS.

Med Ra90 kan tal/data (TD), stridsdata (S), data (D) samt förbandsdata (F) förmedlas.

Frekvensbandet som används är bandet 969 till 1206 MHz och eftersom detta band även

används av civila användare finns det ett avtal mellan försvarsmakten och luftfartsverket för

utnyttjandet. Detta avtal har fått namnet EMC (elektromagnetisk samexistens).

Fr90 är radion som monteras i flygplanen och kan förmedla tvåvägstrafik. Radion har därför

två antennanslutningar, den ena för sändning av meddelanden och den andra för mottagning av

meddelanden. Fr90 har ännu inte tagits i bruk (mars 2004).

7.1.1 Datakapacitet

Kapaciteten för datatransmissionen för Ra90 är max 115,2 kbps. Informationen via Ra90

skickas i tidluckor vilket möjliggör användandet av flera tjänster samtidigt.

Det finns 3 stycken olika kapacitetsmoder för Ra90 och dessa är:

• I normal kapacitetsmod (NC) kan man sända 240 bitar i 120 tidsluckor varje sekund vilket

ger 28800 bps.

• I Dubbel-kapacitetsmod (DC) kan man sända 480 bitar i 120 tidsluckor varje sekund vilket

ger 57600 bps.

• i Quad-kapacitetsmod (QC) kan man sända 960 bitar i 120 tidsluckor varje sekund vilket

ger den maximala 115200 bps.

I Ra90 delas tiden in i ett antal lika stora tidsperioder. I TARAS används normalt 160 bitar/tids-

lucka. I DC- och QC- mod förlorar man störskydd till förmån för nyttodata. En datatjänst kan

konfigureras för att sända allt från 1 tidslucka/minut upp till 120 tidsluckor/sekund.
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7.1.2 Användningsmöjligheter för Fr90

Den maximala transmissionshastigheten på 115 kbps som kan uppnås med Fr90 är långt ifrån

tillräcklig för att kunna överföra sensorblider med godtagbar kvalitet vid en bildtakt av 30 bil-

der/s (30 Hz). Uppskattningsvis skulle en överföring maximalt kunna ske i 8 Hz med godtag-

bar kvalitet, med hjälp av en MPEG-kodare.

Resultatet för våra implementeringar visar att en bandbredd på 317 kbps ger en godtagbar bild-

kvalitet i 25 Hz vid användandet av MPEG1 (se tabell 4 i avsnitt 6.2 “MPEG-systemen” ). Att

minska bandbredden från 317 kbps till ungefär 100 kbps innebär vid första anblicken en mot-

svarande minskning för bildtakten från 25 Hz till ca 8 Hz. Med en bildtakt på 8 Hz blir dock

prediktionsfelen för MPEG1-kodaren större eftersom bilden då hinner förändras mer mellan

varje bild i sekvensen i jämförelse med en bildtakt på 25 Hz. Detta borde leda till att en högre

bandbredd behövs än 100 kbps, och således blir även en bildtakt på 8 Hz svårt att uppnå.

Om man istället för MPEG-kodning skulle använda sig av wavelet-kodning kodas varje bild

var och en för sig. Wavelet-kodaren skulle därmed kunna vara lämpligare att använda för att få

en bättre bildkvalitet vid en låg bildtakt. Om man i MPEG-kodaren inte skulle använda sig av

prediktion skulle wavelet-kodaren ge en bättre bildkvalitet vid samma kompressionsgrad.

För att utreda hur wavelet-kodaren lämpligast kan användas kan tester med varierande bildtakt

och olika stor mängd kvantisering utföras.

Det vi kan konstatera är att Fr90 inte utgör någon lämplig lösning för överföring av sensorbil-

der i realtid.



8 Slutsatser och arbetsuppföljning

I detta kapitel diskuteras hur väl vi uppnått våra mål med examensarbetet och vad vi skulle

kunna ha gjort annorlunda. Vi tittar även tillbaka på planeringen och kontrollerar hur väl vi

lyckats hålla den. Även en diskussion om hur vi gått tillväga för att nå fram till det slutgiltiga

resultatet ges i kapitlet.

8.1 Måluppföljning

Målen som presenterades i kapitel 1 “Inledning” , har till stor del uppnåtts. Vi följer i detta

avsnitt upp de tre huvudsakliga målen som sattes upp i avsnitt 1.1 “Bakgrund och syfte” .

• Målsättning 1:

“Överföring av videobild ska kunna ske i realtid mellan simulatorer. Fördröjningen skall
vara minimal så att det går att styra sensorbilden utan att uppleva störande effekt av efter-
släpning.”

Första steget för att uppnå denna målsättning blev att ta fram ett nätverksprotokoll och en

bildvisare. Med dessa verktyg kunde vi skicka och ta emot data via nätverkslänken, samt

visa videosekvenser med bildvisaren. För att kunna skicka och ta emot data i realtid krävs

någon form av komprimering då bandbredden är begränsad, vilket var fallet för oss. Detta

ledde oss in på bildkomprimering.

Att komprimera bildsekvensen som skickas blev kärnan i hela examensarbetet. Det vi stu-

derade till en början var vilka komprimeringsalgoritmer som kunde vara av intresse vid

realtidsöverföring av video.

Att utforska MPEG-standarden och dess möjligheter var ett naturligt val på grund av den

ledande ställning standarden har inom bildkodningsområdet. Förutom MPEG-tekniken

valde vi även att studera wavelet-tekniken. Vi kom in på denna teknik tack vare personer

som vi pratade med under förstudiefasen. Vi diskuterade även med vår examinator angå-

ende intresse för vidare utforskning av wavelet-tekniken och han tyckte att vi gott och väl

kunde utforska detta område.

I och med valet av studier inom wavelet-området och en implementering av principen kom

vi gemensamt fram till att lite mindre vikt kunde läggas vid den tredje målsättningen. Min-

dre vikt lades därför på att studera vilken videolänk som kunde tänkas användas i ett riktigt

flygplan. Vi fick därmed möjligheten att koncentrera oss på wavelet-tekniken lite extra, vil-

ket vi fann intressant.
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Både vid användandet av wavelet-tekniken och MPEG-tekniken, i form av FFmpeg, har

uppgiften uppfyllts. Vid båda teknikerna kan bithastigheten ställas in och på så sätt kan

sekvensen av bilder skickas med olika kompressionsgrad.

• Målsättning 2:

“Överföringen ska kunna ske på simulerad länk. Bilden ska då degraderas eller fördröjas
på ett sätt som motsvarar en inställbar överföringskapacitet.”

Denna målsättning kan sägas ha uppfyllts på köpet tack vare att första målsättningen upp-

fylldes. Detta i och med att första målsättningen gav oss möjligheten att välja vilken bit-

hastighet som kodaren skall koda bilderna i. I både MPEG- och wavelet-fallet handlar det

om hur mycket information som skall kvantiseras bort för att minska bithastigheten.

• Målsättning 3:

“Studera vilken typ av videolänk som kan tänkas förekomma i ett riktigt flygplan och vilken
bandbredd en sådan länk använder.”

Denna målsättning sköts som tidigare påpekat aningen åt sidan till fördel för wavelet-stu-

dien. Olika typer av videolänkar har därmed inte hunnits studeras inom ramen för detta

examensarbete. Dock har en studie av den digitala radiolänken Fr90 som kommer att finnas

i Gripen utförts, se kapitel 7 “Videolänk i flygplan” .

8.2 Planeringsuppföljning

Grundtanken bakom planeringsrapporten (se bilaga B “Tidsplan” ), var att få en överblick över

arbetets omfång. Eftersom ingen av oss sedan tidigare varit i kontakt med bildkodning var detta

självklart svårt att göra. Tanken var till en början att uppgiften skulle lösas med befintliga

kodare och testa vilka kodare som fungerade på ett tillfredsställande sätt.

När vi hade läst ett tag och kommit in på bildkodning baserad på wavelet-transformen växte

examensarbetets omfång ordentligt, på grund av det intresse som detta väckte. Eftersom vi

sedan implementerade en egen wavelet-kodare blev den ursprungliga planeringen förändrad.

Att studera wavelet-tekniken bestämdes i samråd med vår handledare och aningen mindre kraft

lades därför på att studera videolänkens verkliga begränsningar i flygplanet (som tidigare påpe-

kats). Detta vägval utgjorde den största förändringen från den ursprungliga planeringen.

Förutom arbetsmässiga förändringar har planeringen förskjutits ett par veckor under arbetets

gång på grund av ledighet och dessutom på grund av opponeringsarbete som tog mer tid än

beräknat. Faserna för arbetet har dock följts på ett sådant sätt som vi förväntat oss, med en

ungefärlig fördelning enligt tidsplanen.

Trots allt är vi nöjda med att vi från början satte upp en planering, som vi efter rådande förut-

sättningar försökt att hålla. Planeringen vi utförde har dessutom gett oss erfarenhet inför fram-

tida planeringar av liknande uppgifter. Det vi lärt oss är att det är viktigt att sätta upp delmål

samt tidpunkter för när dessa delmål skall vara avklarade. Dock måste det finnas utrymme för

förändringar och kanske kan ett par alternativa planeringslösningar vara bra att ha i åtanke. Det
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som dessutom bör påpekas är att erfarenhet inom det område som ett arbete skall utföras inom

underlättar planeringen, eftersom bitarna då är mer kända från start. För oss var det naturligtvis

en nackdel att bildkodningsområdet var så pass okänt för oss båda när planeringen utfördes.

8.3 Förslag till fortsatt arbete

Att studera vilka videolänkar som kan användas för kommunikationen mellan riktiga flygplan

och till exempel en markstation är något som skulle vara intressant att fördjupa sig i ännu mer.

Det vi hittills har behandlat är radiolänken Fr90 som kommer att finnas i Gripen, se kapitel 7

“Videolänk i flygplan” . Hur kan befintlig infrastruktur användas? Är det möjligt att använda

3G (tredje generationens mobiltelefoni) vid inhemska övningar eller är räckvidden för dålig?

Att följa upp wavelet-tekniken, med att undersöka vilka möjligheter det finns till att använda

sig av prediktion skulle vara intressant. Detta med syftet att använda tekniken inom videokod-

ning.

Dessutom vore det intressant att studera befintliga radiolänken närmare och kontrollera hur

ofta kanalfel uppkommer och hur dessa skall hanteras på bästa sätt. En utredning av hur brus

påverkar bildkvaliteten och bildtakten vore också intressant. I denna utredning skulle man

kunna titta närmare på metoder för att utföra förfiltrering av signalen. Detta för att kunna redu-

cera bruset i bilden.
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Fördelning To Ärende Subject

1 BAKGRUND

Gripen kan visa videobilder från olika källor på indikatorerna i kabinen. Bl.a.
finns i alla Gripen en inbyggd videokamera som filmar vad föraren ser genom sin
siktlinjesindikator (SI). Vid fällning av laserstyrda bomber används en kapsel-
monterad IR-kamera.

I PMSIM kan dessa olika videokällor simuleras. Samma program som används
för den visuella omvärlden (Grape) används för sensorsimuleringen. Program-
met, som enbart genererar sensorbilder, exekverar på en SGI-dator. Samma dator
används också för simulering av flygplanets instrument (VFP, Virtuell FrontPa-
nel). Den visuella omvärlden (också Grape) använder en separat SGI.

Karl Heijdenberg
Thomas Johansson
För info: FTM, -JS, -JL, -JLS, -CK, -ÅS

Examensarbete: Simulering av videolä
mellan simulatorer.
Uppgiftsbeskrivning
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Grape

Bild

Bildminne

VFP Bild

SGI

SUN

SGI

Reflektivt minne

videolank_1



Grape genererar bilden utifrån data om varifrån man tittar, i vilken riktning man tit-
tar, sensortyp mm som kommer från SUN-datorn i bilden ovan. Bilden skapas
m.h.a. den databas som finns lagrad i datorn. Grape ritar sedan upp bilden på en se-
parat bildskärm, se figuren ovan.

Utöver att rita bilden så sparar Grape bilden i ett "bildminne" (shared memory) i rå
dataform. Från detta gemensamma minne läses sedan bilden av VFP. Viss bildma-
nipulation sker i VFP, bl.a. roteras bilden 90 grader.

Bilden är 600x450 pixel stor och sparas i bildminnet med 8 bitars upplösning (svart-
vit bild). Bilden uppdateras normalt i 30 Hz.

2 UPPGIFT

Begränsande för sensorbildssimuleringen idag är att genereringen av bild (Grape)
och ritandet av bilden på flygplanindikator (VFP) måste ske på samma fysiska da-
tor.

Vi har idag möjlighet att simulera flera olika flygplan i PMSIM samtidigt. Normalt
simuleras ett flygplan då kabin, dome och de datorer som beskrevs i bilden ovan an-
vänds. Man kan dock simulera fler flygplan genom att utnyttja fler datorer och enk-
lare "desktop"-kabiner utan eller med enkelt omvärldssystem. Dessa kan då inte
använda bildsensorer.

Vi skulle nu vilja kunna i realtid överföra sensorbilder från "stora" PMSIM till de
mindre "desktop"-simulatorerna. Idag genereras bara en sensorbild i Grape men det
är möjligt att simulera flera oberoende bilder samtidigt. Denna överföring skulle då
simulera att den "lilla" simulatorn har en egen sensor i sitt flygplan.

En annan tillämpning är att simulera att "stora" PMSIM skickar videobilder på länk
i (nära) realtid till "lilla" PMSIM. Videobilden kan också tänkas skickas till en
markstation; den som skickar bilden behöver inte vara ett Gripen flygplan utan t.ex.
en UAV.

Utifrån ovanstående önskemål formuleras följande krav på huvudfunktion för exa-
mensarbetet:

1. Överföring i realtid av videobild mellan datorer. Fördröjningen ska vara mi-
nimal så att man t.ex. kan styra sensorbilden utan att uppleva störande efter-
släpning.

2. Överföring av videobild på simulerad länk. Bilden ska då degraderas, fördrö-
jas mm på ett sätt som motsvarar en inställbar överföringskapacitet.

För att klara överföringen i realtid på vanligt nätverk måste bilden komprimeras på
något sätt. Dock kan inte komprimeringen bli så omfattande eftersom kraven på kort
tidsfördröjning är stor. En av de första uppgifterna i examensarbetet blir att avgöra
vilken bandbredd som kan anses finnas tillgänglig vilket därmed ställer kraven på
komprimeringsalgoritmen.
iv



Komprimering och sändning bär inte ta mer än 1/30 sekund, mottagning och de-
komprimering bör om möjligt ske inom samma tidsram. Till förfogande för kom-
primering finns en hel CPU, men mottagning kommer att ske på en enklare dator
med mindre kapacitet varför en hel CPU inte kan påräknas.

I uppgiften ligger att både implementera komprimerings/dekomprimeringsalgorit-
men och nätverksfunktionen för sändning/mottagning av bilden, se figur nedan. På
mottagningssidan kan lämpligen en enkel bildvisningsfunktion också implemente-
ras för att förenkla utvecklingen.

Uppgiftens andra del innebär att studera vilken typ av videolänk som kan tänkas fö-
rekomma i ett riktigt flygplan och vilken bandbredd en sådan länk använder. Vilka
övriga effekter komprimeringen kan ha på bildkvalitet, upplösning, fördröjning mm
ska också studeras. Sedan implementeras en funktion som försämrar den i uppgift
1 överförda bilden på motsvarande sätt. Någon ytterligare komprimering behöver
inte ske (men kan ske om det är enkelt), i ett riktigt system kan man anta att särskild
hårdvara används.

Den simulerade länken bör kunna ställas in så att olika bandbredder kan simuleras.

Text

Databas
Grape

Bild

SGI

SUN

SGI

Reflektivt minne

videolank_2

Komprimering +
sändning

Mottagning +
dekomprimering

Bildminne
VFP Bild

Bildminne
VFP

Bild

SGI

Nätverk
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Som datormiljö används i första hand SGI. Grape används idag i PMSIM på SGI
men fungerar också under Linux (PC). Mottagning bör kunna ske på SUN (enkel
visningsfunktion). Den bildmanipulation som idag sker använder OpenGL kom-
mandon (Grape använder huvudsakligen Performer). C/C++ är lämpliga språk.

Sändning sker från en större SGI med flera (12) CPU:er, stort minne (6 GB) och
kraftfull grafik. Mottagning bör kunna ske på enklare arbetsstationer (SGI Octane)
med 1 eller 2 CPU:er.
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TIDSPLAN

Tabell 1: Tidsplanering för examensarbete "Simulering av videolänk mellan
simulatorer".

Vecka Planerat arbete Fas

37 Planeringsrapport och litteraturstudier Förstudie

38-39 Litteraturstudier
Utforska laborationsmiljö för PMSIM
Välja lämpligt implementeringsspråk

Förstudie

40 Design uppgift 1

Realtidsöverföring av videobild

Design

41 Realtidsöverföring av videobild utan kom-
primering

Design / Implementering

42-44 Implementera vald komprimeringsalgoritm
Realtidsöverföring över simulerad länk

Implementering

45 Förstudie uppgift 2
Studera verkliga videolänksbegränsningar.

Förstudie

46 Design uppgift 2 Design

47 Överföring av videobild på simulerad länk
med begränsningar påvisade från förstudien
i uppgift 2.

Design / implementering

48 Överföring av videobild på simulerad länk
med begränsningar påvisade från förstudien
i uppgift 2.

Implementering

49 Sammanställa utfall av uppgifterna
Kritiskt granska resultatet

Resultat

50-51 Arbeta med rapport Rapport

Lov -------------------------------------------- Snowboard

2 Arbeta med rapport Rapport

3 Slutföra rapport Rapport

4 Examinatorn läser rapporten Rapport

5 Korrigering av rapport Rapport / Reserv

6 Framläggning Examination
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Klassdiagram wavelet-kodare:
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Klassdiagram MPEG-kodare:
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Klassdiagram SPIHT-kodare:
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I denna bilaga finns sensorbilder som tagits under körning i simulatorn PMSIM. Detta för att

läsaren skall få en visuell bild av hur resultatet blev vid olika kompressionsgrader och bildko-

dare.

Första testbilden nedan visar en sensorbild som erhållits med wavelet-kodaren:

Testbild 1: Wavelet, 5 transformsteg.

Resten av bilderna som följer i denna bilaga använder antingen MPEG1 eller MPEG4, vilken

av dessa två som använts för bildkodningen anges i bildtexten. Dessutom anges vilken bith-

astighet som var inparameter till kodaren. Observera att detta inte är samma sak som upptagen

bandbredd. I kapitel 6 “Experiment och resultat”  kan den upptagna bandbredden för olika

bithastigheter studeras.

För alla bilder som följer är GOP satt till 12 bilder.
xix



Testbild 2: MPEG1, 100 kbps.

Testbild 3: MPEG1, 500 kbps.
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Testbild 4: MPEG1, 1500 kbps.

Testbild 5: MPEG4, 100 kbps.
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Testbild 6: MPEG4, 500 kbps.

Testbild 7: MPEG4 1500 kbps.
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