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BEELDRECONSTRUCTIE ALS LINEAIR FILTERPROBLEEM 

Ir. J. Biemond+ 

Image restoration as a linear filtering problem. An optimal 

line-by-line recüY'sive Kalman filter is derived for restoring 

images degraded by spatially invariant degradation phenomena 

in the presence of additive white noise. Results of several 

filter experiments on noisy motion blurred images and on noisy 

defocussed images are presented. 

INLEIDING 

Afbeeldingen of beelden van een scène (in de optica: object) zijn in 

meer of mindere mate behept met vervorming en ruis. Dit komt omdat geen 

enkel beeldvormend systeem (elektronenmicroscoop, camera, telescoop) een 

perfect, onvervormd beeld afgeeft. Ruis kan geïntroduceerd worden tij

dens de opname, in de transmissieweg of gedurende het registratieproces 

(korrelruis), terwijl bij vervorming gedacht kan worden aan sferische 

aberratie van lenzen, bewegingsonscherpte, onjuiste focussering, niet

lineaire eigenschappen van fotografische materialen, geometrische ver

vorming of - bij telescoopfoto's - vervorming ten gevolge van atmosfe

rische turbulenties. 

Is een afbeelding van groot belang om beslissingen te nemen, of erg 

zeldzaam, (satellietbeelden, elektronenmicroscoopbeelden, historische 

opnamen), dan kan gevraagd worden naar technieken die de vervorming en 

+ 
Technische Hogeschool Delft 

Afdeling der Elektrotechniek 

Vakgroep Informatietheorie 



de ruis minimaliseren en een gereconstrueerd beeld opleveren. Men defi

nieert beeldreconstructie dan als een vorm van (digitale) beeldverwer

king, waarbij men het oorspronkelijke beeld "zo goed =gelijk", d.w.z. 

gebruik makend van een objectief evaluatiecriterium, tracht terug te 

winne-n uit een vervormde en door ruis gestoorde versie. Dit is een a 

posteriori bewerking, men gaat er vanuit dat het beeldvormend systeem 

een gegeven is, waar men geen invloed meer op heeft. 

In figuur 1 is het hier te hanteren model van het beeldvormende 

systeem geschetst: 

X (i, j) y(i, j) 

Fig. 1. Beeld(ver)vormend systeem. 

Het origineel x(i,j) dat in de optica aangeduid wordt als het object, 

doorloopt een twee-dimensionaal (2-D) beeldvormend systeem. Het uit

gangsbeeld y(i,j) is het beeld dat wij ter beschikking hebben. De bedoe

ling is nu, uitgaande van y(i,j), het origineel x(i,j) te reconstrueren. 

We beperken ons tot monochrome, discrete beelden, die gerepresenteerd 

worden door het helderheidsniveau x(i,j) (resp. y(i,j)) in ieder punt 

(i,j) met i de rij-index en j de kolomindex in het gebied 1 ¾ i < M, 

1 ¾ J ¾ N. 

Het is belangrijk om op te merken dat beeldreconstruc tie apriori 

kennis verei s t omtrent het originele beeld, de aard van de vervorming 

en de ruis. Zonder enige apriori kennis is het onmogelijk om zelfs 

maar te ontdekken dat er iets fout is met een gegeven beeld, Het is 

immers de apriori kennis die ons leert dat de korrelstructuur van een 

foto een artef act is en dus eigenlijk niet op de foto thuishoort. 

Omtrent het originele beeld zouden we graag structurele informatie 

bezitten. De werkelijkheid, zoals die besloten ligt in een beeld i s 
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rreestal zo complex, data priori deterministische of linguistische mo

dellen buiten bereik blijven. Daarom hanteert men vaak eenvoudige sta

tistische beschrijvingswijzen: het onvervormde beeld wordt gem:idelleerd 

als het 2-D scalaire uitgangssignaal van een lineair systeem 1
1

, ge

stuurd door witte ruis. 

De vervorming die door het beeldvormend systeem geïntroduceerd 

wordt, is in het algemeen zeer complex. Echter in veel gevallen van prak

tische betekenis, zoals lineaire bewegingsonscherpte, defocussering en 

atmosferische turbulenties kan een lineaire systeembeschrijving gehan

teerd worden. Een vervorm::! beeld kan dan worden verkregen als uitgangs

signaal van een lineair systeem 1 2, met als ingangssignaal het onver

vormde beeld. 

De observatieruis is meestal stochastisch van aard, en wordt be

schreven met behulp van een kansdichtheid. We veronderstellen de ruis 

additief Gaussisch wit, onafhankelijk van het beeld, en toegevoegd aan 

het reeds vervormde beeld. 

Zodoende kan een vervormd en door ruis gestoord beeld y(i,j) gemo

delleerd worden als het uitgangssignaal van een lineair systeem 1 (1
1 

en 

1 2 in cascade), gestuurd door witte ruis, waaraan vervolgens additieve 

observatieruis wordt toegevoegd (zie fig. 2). 

systeem L
1 

I '------' 
L_ _ 

~ Ohserv. ~ui s 
- - --w(1 ,i) 

x ( i, j) Lineair he?.ld-

Onvervo rmd 
beeld 

vornend s yst. L 
y(i, ') 

Fig. 2. Vervormd en door ruis gestoord beeld, gemodelleerd als uitgangs

signaal van een lineair systeem gestuurd door witte ruis. 

Vanwege de statistische beschrijving van zowel beeld als ruis wordt 

het reconstructieprobleem opgevat als een optimaal filterprobleem. Door 

de aanwezigheid van observatieruis zijn inverse filtermethoden vrijwel 

onbruikbaar. Het gereconstrueerde beeld wordt verkregen aan de uitgang 

van een lineair filter, waaraan de vervormde en verruiste observaties 

worden toegevoerd. Het filter wordt hierbij zodanig gekozen, dat het 
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gemiddelde kwadratische verschil tussen het oorspronkelijke beeld x(i,j) 

en het gereconstrueerde beeld x(i,j): 

geminimaliseerd wordt (zie fig. 3). 

y(i, i 1 

waargenomen beeld 

Optimaal 
linea ir filter 

x (i, j 1 

qereconstrueerd 
beeld 

Fig. 3: Beeldreconstructie als optimaal lineair filterprobleem. 

( 1) 

Een tweetal optimaal statistische filters komt in aanmerking: het Wie

nerfilter en het Kalmanfilter. Beide filters gebruiken dezelfde apriori 

kennis, n.l. de autocorrelatiefuncties v,an beeld en ruis, en de over

drachtsfunctie van het beeld(ver)vormende systeem. Bovendien minimali

seren ze beide de gemiddelde kwadratische fout. Zodoende kan dezelfde 

reconstructiekwaliteit verwacht worden. Toch is gekozen voor het Kalman

filter om de volgende redenen: 

(1) het Kalmanfilter is recursief implementeerbaar, 

(2) de toepassing van het Kalmanfilter is in principe niet beperkt tot 

stationaire processen. 

Voor de afleiding van hetKalmanfilter is een lineair dynamisch mo

del nodig, dat enerzijds een recursieve beschrijving geeft van de statis

tische eigenschappen van het oorspronkelijke beeld (het beeldmodel 1
1
) 

en dat anderzijds de vervorming en de ruis modelleert (het beeldvormend 

systeem 1 2). We zullen achtereenvolgens op beide modellen 1 1 en 1 2 wat 

dieper ingaan. 

RECURSIEVE BESCHRIJVING VAN HET BEELDMODEL L l 

Door een beeld op t e vatten als een realisatie van een homogeen dis creet 
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stochastisch veld 

{~(i,j), i=I,2, ... ,M, j=l,2, ... ,N} 

is het mogelijk de eerste- en tweede-orde eigenschappen van dit veld te 

gebruiken als apriori statistische kennis voor het ontwerpen van recur

sieve beeldmodellen: 

E{~(i,j)} = µ 
( 2) 

R(k,l) = E[~(i,j)~(i+k,j+l)] 

Twee veelvuldig in de literatuur gebruikte autocorrelatiefuncties om een 

klasse van beelden te beschrijven zijn (Jain, 1977): 

(1) Scheidbaar negatief-exponentiële autocorrelatiefunctie: 

met 0
2 de variantie van het beeld en pv 

zontale correlatiecoëfficiënt (zie fig. 

(2) Isotrope correlatiefunctie: 

/2 2 2 
1 

R(k,l) = PVk +s 1 

( 3) 

en ph de vertikale en hori-

4) • 

(4) 

met p de correlatiecoëfficiënt en s een vormparaIIEter (zie fig. 5). 

Fig. 4: Scheidbare negatief-exponentiële autocorrelatiefunctie. 
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Fig. 5: Isotrope autocorrelatiefunctie s=l. 

De vraag dient zich nu aan, hoe op basis van de statistische gegevens in 

(2) een recursief beeldmodel opgesteld kan worden in de vorm van een sto

chastische differentievergelijking. In analogie met het 1-D geval zou ge

dacht kunnen worden aan het schema in fig. 6. Dit schema is echter niet 

in zijn geheel bruikbaar door het ontbreken van een algemeen 2-D spec

traal factorisatietheorema. Concluderend kan gezegd worden dat het uit

gaande van een geschikte eerste- en tweede-orde beschrijving in het al

gemeen niet mogelijk is één-éénduidig een stochastische differentiever

gelijking op te stellen. Het probleem wordt in de literatuur daarom meest

al omgekeerd. Uitgegaan wordt van een algemene stochastische differentie

vergelijking als beschrijving van een 2-D stochastisch veld: 

x(i,j) L a(p,q)x(i+p,j+q)+v(i,j) 
p,q 

(p,q) E S (5) 

d.w.z. de helderheid van een beeldpunt x(i,j) wordt geschreven als een 

eindige som van omliggende beeldhelderheden x(i+p,j+q) en een stochas

tische term v(i,j). Deze stochastische term kan gezien worden als in

gangssignaal van het proces of als de fout die gemaakt wordt bij het 

genereren van x(i,j) met behulp van x(i+p,j+q) met (p,q) ES, Sis een 

coÖrdinatenverzameling met uitsluiting van (p,q) = (O,O). Met de keuze 

van de verzameling Sis de structuur van het beeldmodel vastgelegd. Aan

genomen wordt dat x(i,j) en v(i,j) gemiddelde waarden nul bezitten. Door 

een geschikte keuze van de coëfficiënten a(p,q) kan men een model zo 
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goed =gelijk aanpassen aan de gegeven eerste- en tweede-orde statistiek, 

bijv. door de coëfficiënten zodanig te kiezen dat de variantie van e(i,j) 

geminimaliseerd wordt. 

{è'_(i,j)) ➔ R(k,l) ➔ Sxx(u,v) ➔ H(ju,jv) ➔ h(k,1) ➔ x(i,j) = 

stochastis c h autocorre-1 vermogens- ! overdrachts-r impuls-
veld latie dichtheids- functie responsie 

functie spectrum 

Fourrier spectrale inverse 
transfor- factorisatie Fourrier 
mat ie transfor

matie 

Fig. 6: Spectraal factorisatie schema in 2-D. 

l: a(p,q)x(i+p,j+q)+v(i,j) 

p,q stochastische 
differentie vergelijking 

Welke representant van het algerrene beeld=del uiteindelijk als beeld=

del t.b.v. het Kalmanfilter zal dienen hangt af van de rekentechnische 

implementatie en de kwaliteit van het gekozen =del. Om de kwaliteit te 

meten zijn een aantal criteria ontwikkeld, waaronder de Cramér-Rao grens 

(Bie=nd, c.s., 1979). 

Een aantal in de literatuur gebruikte beeld=dellen wordt hier ge

geven: 

(1) Lijnscanningsmodel (Nahi, Assefi, 1972) 

j-1 j 

i X x(i,j) ax( i, j- 1) +bv ( i, j- 1) (6) 

(2) DPCM-model (Habibi, 1972) 

j-1 j 

i-1 (j (j x(i,j) = a 1x(i-1,j)+a 2x(i,j-l)+ 

i (j X - a la 2 x ( i - 1 , j- 1 ) +bv ( i - 1 , j- 1 ) ( 7) 
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(3) Serrri-causaal model (Jain, 19 77) 

j-1 j 

i-1 G G x(i,j) = a 1{x(i-1,j)+x(i+l,j)}+ 

i G X + a 2{x(i-1,j-l)+x(i+l,j-1)}+ 

i+l G G + a 
3 

X ( i, j- 1 ) +b V ( i , j ) 

(4) Niet-causaal nearest neighbour model (Jain, 1974) 

j-1 j j+l 

i-1 

i 

i+l 

x(i,j) = a 1{x(i-1,j)+x(i+l,j)}+ 

+ a 2{x(i,j-l)+x(i,j+l)}+bv(i,j) 

(8) 

(9) 

Uit de naamgeving en de structuur van de modellen valt af te leiden 

dat we ons bedienen van een of andere definitie van causaliteit in 2-D. 

We zullen daarom kort ingaan op de betekenis van causaliteit in 2-D en 

een tweetal definities geven. In 1-D betekent causaliteit dat een sig

naalwaarde slechts een functie is van voorgaande signaalwaarden en een 

ingangsterm. In 2-D daarentegen is er geen natuurlijke ordening van pun

ten, zodat een 2-D vlak oneindig veel generatierichtingen door een punt 

x kan bevatten. Bovendien is niet duidelijk wat heden, verleden en toe

komst binnen een beeld is, omdat geen van beide onafhankelijke variabe

len de tijd is. Omdat recursieve filteralgorithmen, gebasPerd op dit 

type modellen, in het tijddomein werken, moet de tijd op kunstmatige 

wijze geïntroduceerd worden. Tuee definities van causaliteit worden ge

hanteerd: 

- Non-symmetrie half-plane (NSHP) causaliteit (Woods-Radewan, 1977). 

Dit type causaliteit is gebaseerd op het onder 1) genoemde lijnscan

ningsmodel, zodat het beeld op de volgende wijze in een heden, verle

den en toekomst wordt verdeeld (zie fig. 7). 



13 

Fig. 7: NSHP-causaliteit 

- Quarter-plane (QP) causaliteit (Habibi, 1972). 

Dit type causaliteit is gebaseerd op het onder 2) genoemde DPCM-model 

(zie fig. 8). 

\\ 
Toekomst 

Fig. 8~ QP-causaliteit. 

Men spreekt van een semi-causaal model 3), indien een model causaal is 

in één richting en niet causaal in de andere richting. Een model is niet 

causaal 4), indien het in geen van beide as-richtingen causaal is. 

HET BEELD(VER)VORMENDE SYSTEEM 1 2 

De vervorming t.g.v. het beeldvormend systeem beschrijven we met behulp 

van een lineair systeem. Aan de ingang van dit systeem wordt h e t origi

nele onvervorrrrle beeld aangeboden, terwijl aan de uitgang het vervormde 

beeld aanwezig is. De beeldruis die op verschillende plaatsen in het 

beeldvormende systeem ontstaan kan zijn, wordt gemodelleerd als een ad

ditief signaal-onafhankelijk proces, dat ná de vervorming optreedt. De 

lineaire beeldvorming wordt dan gemodelleerd m.b.v. de volgende 2-D 
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s uperpos i t iesom: 

y(i,j) L L x(k,l)g(i,j;k,l)+w(i,j) 
k 1 

( 10) 

met y(i,j) het waargenomen beeld op het punt (i,j), x(k,l) het originele 

beeld op het punt (k,1), w(i,j) de signaalonafhankelijke ruis en g(i,j; 

k,l) de impulsresponsie of puntspreidingsfunctie, die het uitgangsbeeld 

beschrijft bij een puntbron aan de ingang. Is het uitgangsbeeld, afge

zien van een translatie, onafhankelijk van de positie van de puntbron 

aan de ingang, dan heet het systeem verschuivingsinvariant en reduceert 

(JO) tot een convolutiesom: 

y(i,j) L L x(k,l)g(i-k,j-l)+w(i,j) 
k 1 

L L x(i-k,j-l)g(k,l)+w(i,j). 
k 1 

( 1 1) 

Voorbeelden van verschuivingsinvariante vervormingen zijn de eenparige 

beweging langs een as en de defocussering. Een puntbron aan de ingang 

geeft dan een streepje resp. een vlek in de opname y(i,j), onafhankelijk 

van de positie van de puntbron aan de ingang. Heeft men apriori kennis 

omtrent de oorzaak van de vervorming, dan is het mogelijk de puntsprei

dingsfunctie door berekening te bepalen, waarna sommige parameters, zo

als de afstand waarover de beweging heeft plaatsgevonden of de diameter 

van de defocussering uit het beeld y(i,j) worden geschat. Ter illustra

tie dient het volgende voorbeeld. 

Voorbeeld 

Van de oorspronkelijke helderheidsverdeling (scène) x(i,j) wordt 

een fotografische opname gemaakt, waarbij de camera met constante snel

heid V wordt bewogen in de j-richting. De verkregen opnam_, vertoont be

wegingsonscherpte. Als de belichtingstijd bekend is en wordt gegeven door 
. [ T T] . · het interval - 2 ,2 , dan geldt in het continue geval voor de puntsprei-

dingsfunctie (Gerbrands, Backer, 1980) 



g(i-k,j-1) 
V 

_l 
2 VT ,;;:; j-1 ,;;:; 

0 elders. 

15 

VT; i-k 0 

( 1 2) 

In figuur 9 is deze puntspreidings-functie getekend. Is de belichtings

tijd onbekend, dan kan deze achterhaald worden door het gedrag van de 

vervorming te analyseren in het Fourierdomein. Fouriertransformatie van 

(12) geeft de overdrachtsfunctie G(u,v): 

G(u,v) 
sin ½vVT 

½vVT 
( 13) 

Dit is een sincfunctie in de v-richting onafhankelijk van de u-richting. 

De roodulus van de overdrachtsfunctie is geschetst in fig. 10. 

~ Ik, 11 

Fig. 9: Puntspreidingsfunctie van de lineaire bewegingsonscherpte langs 

de j-as. 

Fig. 10: Overdrachtsfunctie lineaire bewe2ingsonscherpte. 

Het nulpuntenpatroon van deze overdrachtsfunctie bestaat uit evenwijdige 

rechte lijnen, welke loodrecht op de bewegingsrichting staan. In het ver

mogensdichtheidsspectrum van het door lineaire bewegingsonscherpte ver

vormde beeld manifesteren deze nulpunten zich als herkenbare minima. De 

afstand tussen deze vertikalen kan opgemeten worden en is dir.ect gerela-
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teerd aan de afstand waarover de vervorming zich heeft uitgestrekt. 

Opgemerkt dient te worden dat bij het verwerken van digitale beel

den op een computer, gebruik gemaakt wordt van het discrete equivalent 

van de hier behandelde continue puntspreidingsfunctie. 

DE KALMANFILTER-VERGELIJKINGEN 

De beide subsystemen L 1 en L2 kunnen nu samengevoegd worden tot een dy

namisch model, bestaande uit een beeld- of toestandsvergelijking en een 

obs er va tievergelijking. Op dit dynamisch model worden dan de Ka lmanfil

tervergelijkingen geënt. 

Bij wijze van voorbeeld ontwerpen we een Kalmanfilter om lineaire 

bewegingsonscherpte en additieve signaal-onafhankelijke ruis uit een 

beeld te filteren. We kiezen het DPCM model om het ori g inele onvervormde 

beeld te beschrijven: 

x(i,j) 

+ v(i-1,j-l) ( 14) 

De coëfficiënten ph en pv zijn zodanig gekozen, dat dit model een exacte 

beschrijving geeft van een klasse van beelden me t een ner,atie f-exponen

tiële scheidbare autocorrelatiefunc tie. Modelvorming van de ruis en de 

lineaire beweging over de (discrete) afstand 1
0 

leidt tot de volgende 

obs ervatieverge lijking: 

y(i,j) 

10 

~ x(i,j-l)g(l)+w(i,j) 
l=O 

( 15) 

Pogingen om op dit 2-D dynamis che model (14) en (15) een optima.al 2-D 

Kalmanfilter te baseren van dezelfde vorm als model (14) leiden schip

breuk. De resulterende schatters behouden niet de optimaliteit in de 

kleinste kwadratische zin van het 1-D Kalmanfilter (Bierrond, Gerbrands, 

1980). Optimaliteit is wel gegarandeerd als dit 2-D model wordt geschre

ven in matrix-vec tornotatie (in één onafhankelijke variabele) als een 
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eerste-orde lineaire vector-differentievergelijking. Op basis van dit 

model kan een optimaal 1-D vector-Kalmanfilter worden afgeleid dat lijn

voor-lijn filtert. 

Het opstellen van een matrix-vector-vergelijking voor het DPCM-mo

del in (14) gaat als volgt. 

Eerst wordt (14) herschreven tot: 

p {x(i-1,j)-p
1 

x(i-1,j-1)}+ 
V 1 

+ v(i-I,j-1) ( 1 6) 

Stel vervolgens dat X(i) en V(i) kolomvectoren ziJn met X(i) = [x(i, 1), 

x(i,2), ... ,x(i,N)]t en V(i) = [v(i,I), v(i,2), ... ,v(i,N)]\ dan kan (16) 

in matrix-vector notatie geschreven worden 1ls: 

AX(i) pvAX(i-l)+V(i--1) ( 1 7) 

met A 

NxN 

De A-matrix is een beneden-driehoeks Toeplitz-rnatrix. De rijen zijn li

neair onafhankelijk en dus bestaat de inverse van A. Na vermenigvuldi

ging met A-l gaat (17) over in: 

X(i) ( 18) 

Vergelijking (18), te zarnen met geschikte beginvoorwaarden, kan nu die

nen als beeld- of toestandsvergelijking in het gebied {(i,j) met i=I, 

... , M; j = 1, .•. , N} . 

De observatievergelijking (IS) kan nu als volgt in vector-matrix 

notatie geschreven worden 



Y(i) = GX(i)+W(i) 

met G 

g(O) 

g ( l) 

,;;,)~ 
0 g(l0 ) ... g( l) 
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0 

g(O) NxN 

Combinatie van ( 18) en ( 19) leidt tot het volgende dynamische model: 

X(i+l) 

Y(i) = GX(i)+W(i) 

( 19) 

( 20) 

Hiervoor kunnen de volgende Kalmanfiltervergelijkingen worden afgeleid 

(Panda, Kak, 1977). 

X( i + 1) p X(i)+F(i+l)[Y(i+l)-Gp X(i)] 
V V 

(21) 

predictie innovatie 

Uit deze vergelijking blijkt dat een schatting X(i+l) van de (i+l)e beeld

lijn wordt verkregen op basis van een schatting i(i) van de ie beeldlijn 

(predictie), waarna deze schatting gecorrigeerd wordt m.b.v. de nieuwe 

informatie in de observaties Y(i+l) op de (i+l)e beeldlijn (de innovatie

term), gewogen met de versterkingsmatrix F(i+l). Voor de versterkings

matrix geldt de volgende relatie: 

Q(i+l) 
2 -1 -lt 

p [I-F(i+l)G]Q(i)+A I: A 
V V 

(22) 

met Q(i) 
t 

p 2P(i)+A-II: A-l 
V V 

I: ,I: en P(i) zijn de covariantiematrices van resp. V(i), W(i) en de fout
v w 
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vector [X(i)-X(i)]. De filtervergelijkingen zijn bepaald onder de aanna

me dat het signaal een gemiddelde waarde nul bezit. 

EXPERIMENTELE RESULTATEN 

De prestaties van het bovenbeschreven vector-Kalmanfilter zijn experimen

teel onderzocht voor een aantal 8-bits testbeelden. Eerst is onderzocht 

in hoeverre het filter de ruis minimaliseert. Figuur I is opgebouwd uit 

4 beelden ter grootte van 64x64 beeldpunten. Linksboven is afgebeeld het 

origineel (meisjesgezicht), rechtsboven hetzelfde testbeeld maar nu ver

ontreinigd met door de computer gegenereerde additieve signaal-onafhanke

lijke witte Gaussische ruis, met gemiddelde waarde nul en een signaal

ruisverhouding (SNR) van 2. De signaal-ruisverhouding is hierbij gedefi

nieerd als 

SNR 
variantie signaal 
variantie ruis 

( 23) 

Figuur 11 linksonder toont vervolgens het gefilterde beeld, gebaseerd 

op het DPCM-model met ph = Pv 

de beeld is afgebeeld voor ph 

0,8, terwijl rechtsonder het gefilter

pv 0,9. Naast een goede ruisuitsmering 

treedt enige resolutievermindering op en een vervaging van de contouren. 

Dit is het gevolg van een te beperkt roodel. Het beeld is namelijk in zijn 

geheel beschreven m.b.v. een homogeen model, terwijl contouren en spron

gen in een beeld kunnen worden gezien als gebieden waar het model veran

dert. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is gegeven door (Biemond, 

Gerbrands, 1979). 

Vervolgens wordt onderzocht in welke mate zowel vervorming als ruis 

uitgefilterd kan worden. We doen dit eerst aan de hand van een eenvoudig 

door de computer gegenereerd 32x32 testbeeld, voorstellend de letter "G" 

(figuur 12, linksboven). In de figuur rechtsboven is een lineaire bewe

gingsvervorming geïntroduceerd in horizontale richting over 6 beeldpunten 

(uitsmering over 6 beeldpunten), waarna additieve ruis wordt toegevoegd 

met SNR = 20 (linksonder). Tenslotte is in de figuur rechtsonder het 
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filterresultaat weergegeven. 

Fig. 11: Filterresultaat 64x64 testbeeld; SNR 2. 

Hetzelfde experiment is herhaald voor een 128x128 testbeeld, voorstellend 

een luchtfoto van een kruispunt (fig. 13). Fig. 13(a) is een afbeelding 

van het origineel, in figuur 13(b) is een horizontale bewegingsvervorming 

geïntroduceerd over 10 beeldpunten (SNR = 100), terwijl figuur 13(c) de 

gereconstrueerde versie voorstelt. Duidelijk is te zien dat in het ge

filterde beeld de bewegingsvervorming nagenoeg is verdwenen en het beeld 

zijn oorspronkelijke scherpte terugkrijgt. 

In figuur 14 wordt tenslotte het resultaat getoond van ons laatste expe

riment. Het 32x32 testbeeld (linksboven) wordt gedefocusseerd m.b.v. 

het nearest neighbour IIDdel (rechtsboven) en voorzien van additieve ruis 

met SNR = 20 (linksonder), waarna rechtsonder het filterresultaat is 

afgebeeld. 

De auteur hecht eraan, de samenwerking met K.K. Eerland, Ir. J.J. Ger

brands en Prof.ir. IJ. Boxma op deze plaats te noemen. 
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• • .. 1 

Fig. 12: Filterresultaat 32x32 testbeelden, lineaire bewegingsonscherpte 

over 6 beeldpunten; SNR = 20. 

Fig. 14: Filterresultaat 32x32 testbeeld, defocussering volgens nearest 

neighbour model; SNR = 20. 
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Fig. 13: Filterresultaat 128x128 testbeeld (a) origineel, (b) lineaire 

bewegingsonscherpte over 10 beeldpunten; SNR = 100, (c) gefil

terde versie. 
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TELEMETRIE-KANAALCODERING MET DE (256,224) REED-SOLOMON CODE OVER GF(25î) 

M.R. Best+ en H.F.A. Roefs+ 

Bij lange-afstands ruimtevaartmissies kan de telemetrie signaal
overdracht worden verbeterd door concatenatie van een convolutie
code en een Reed-Salomon code. Onderstaande bijdrage geeft een 
overzicht van de verwachte prestatie van het gekozen codeerschema 
en van de selectie van de codeer- en decodeeralgoritmen voor de 
Reed-Salomon code. 

1 . INLEIDING 

In opdracht van de ESA en met ondersteW1ing van het NIVR is door het NLR 

een "concatenated coding scheme" ontworpen voor gebruik bij lange-af

stands ruimtevaartmissies. De "inner code" is een nu reeds in gebruik 

zijnde rate ~' constraint length T convolutiecode met soft decision 

Viterbi decoding. Voor de "outer code" is de (256,224) Reed-Solomon 

code over GF(257) gekozen. Als alternatief voor de outer code is 

Gallager's burst-correcting scheme onderzocht (zie [7]). Dit bleek ech

ter niet aan de eis van een aposteriori bitfoutenkans van 10-5 bij een 

signaal-ruisverhouding van 2.5 dB te kW1nen voldoen. 

Indien de gekozen Reed-Solomon code wordt gecombineerd met interleaving 

tot een diept~ van 32 symbolen, dan is het aldus gevormde codeerschema 

wel in staat aan gestelde eis te voldoen. Als alles volgens plan 

verloopt, dan zal een real-time (40 kbit/s) hardware implementatie van 

het codeerschema voor het eerst in 1985 gebruikt worden bij de GIOTTO 

missie naar de komeet van Halley. 

Deze bijdrage geeft een overzicht van de verwachte prestatie van het 

codeerschema en van de selectie van de codeer- en decodeeralgoritmen 

voor de Reed-Solomon code. Voor details wordt verwezen naar [3] en [4]. 

+Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR, vestiging Noordoost
polder 
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2. SYSTEEMOPZET 

Het gehele codeer- en decodeerschema is geschetst in figuur 1. De input 

van de Reed-Solomon encoder wordt opgedeeld in "formats". Ieder format 

bestaat uit een vast aantal "frames ". Ieder frame bestaat weer uit een 

vast aantal acht-bits telemetriewoorden, waaronder synchronisatie- en 

identificatiewoorden . (Zie figuur 2 .) De beschrijving in termen van 

acht-bits telemetriewoorden maakt het aantrekkelijk een code over GF(256) 

te kiezen, bijvoorbeeld een Reed-Solomon code van lengt e 255 of een 

uitgebreide Reed-Solomon code van l engte 256. Een dergelijke lengte 

blijkt juist voldoende om de vereiste bitfoutenkans van 10- 5 te kunnen 

garanderen. 

Anderzijds kan het decodeeralgoritme efficiënter worden geïmplementeerd 

indien GF(257) als alfabet wordt gekozen , aangezien dan de Fermat Number 

Transform (analoog aan de Fast Fourier Transform met als l engte een 

macht van twee) ter beschikking komt . Voor de prestatie maakt dit vrij

wel niets uit. Het is duidelijk dat niet alle elementen van GF(257) met 

verschillende telemetriewoorden kunnen corresponderen. Laat a een vast 

p rimit ief element van GF(25T) zijn. Dan wordt ai gerepres enteerd door de 

binaire representatie van - l mod 256 . Het nule lement van GF(25T) wordt, 

evenals het eenheidselement, gerepresenteerd door 00000000 . Hierbij 

wordt dus een "encoding error" gemaakt . Gezien zowel encoder als decoder 

de elementen van GF(25T) intern representeren d.m.v. negen bits, treedt 

deze fout alleen op als een check symbool van de Reed-Solomon code toe

vallig het nulelement is. De kans hierop is veel kleiner dan de kans op 

een symboolfout van de Viterbi decoder. Het extra "coding loss" be

draagt ca .. 01 dB. 

De keuze van de logarithmische representatie (-i mod 256 voor ai) heeft 

als voordeel dat de vermenigvuldiging goedkoop is. Voor de optelling, 

die nu duurder is dan de vermenigvuldiging, wordt gebruik gemaakt van 

de Zech-logarithme (zie [5] ). Als bijkomend voordeel van de gekozen re

presentatie kan worden genoemd dat het woord 255, 254 , ... ,1, 0 in de 

code zit (het "identification channel"). 

Voor diverse keuzen van de dimensie van de Reed-Solomon code werd de 
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prestatie berekend aan de hand van gesimuleerde output van de Viterbi 

decoder. Op grond hiervan werd gekozen voor een dimensie van 224, waar-

mee de in de titel genoemde code vastlag, 

Tenslotte eist ESA dat de check symbolen worden gegroepeerd in aparte 

check frames aan het eind van ieder format. Dit, en de noodzakelijke 

interleaving (zie par. 3), leidde ertoe dat de codewoorden loodrecht op 

de frames werden gekozen en dat de interleaving depth aldus gelijk werd 

aan de frame-lengte. 

3. PRESTATIE 

We willen onderzoeken hoe groot de aposteriori bitfoutenkans van het 

concatenated coding scheme is bij een signaal-ruisverhouding van 2.3 dB. 

Gezien de rate van de Reed-Solomon code 7/8 (= 22h/256) is, bestaat één 

achtste deel van de informatiebits van het inner coding scheme uit check

bits van het concatenated scheme. De Viterbi decoder "denkt" dus te wer

ken bij 2.3 + 10 log(î/8) = 1.î dB. 

Bij deze signaal-ruisverhouding is de bi tfoutenkans in de output van de 

Viterbi decoder ongeveer 10-
2 

(zie Spilker [8]). De foute bits zijn ech

ter gegroepeerd in "error bursts". In zo'n burst is de bitfoutenkans 

zeer hoog (bijna .6), terwijl in de tussenliggende "guardspaces" geen 

fouten optreden. De gemiddelde lengte van een burst is ca. 16, maar veel 

grotere lengtes komen voor (ter illustratie: de kans dat een burst een 
-4 lengte groter dan 200 heeft is nog in de orde van 10 ). 

De Reed-Solomon decoder ziet de output van de Viterbi decoder als een 

rij symbolen van acht bits. Uit de gegeven gemiddelde burstlengte en 
-2 

bitfoutenkansen volgt dat de symboolfoutenkans 2.5 * 10 bedraagt. In 

dit geval is de kans op een 11 decoding failure" van de Eeed-Solomon 

decoder bij benadering 3 * 10-
4, wat leidt tot een aposteriori symbool-

-5 . . -5 
foutenkans van 2 * 10 en een dito bitfoutenkans van 10 , hetgeen 

ju~st vereist werd. 

Naast de mogelijkheid van een decoding failure - waarbij de decoder niet 

in staat is het dichtstbijzijnde codewoord te vinden, en dit ook meldt -

is ook een 11 decoding error" mogelijk, waarbij zoveel fouten zijn gemaakt 
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dat het gevonden dichtstbijzijnde codewoord een ander is dan het uitge-
-18 ) zonden codewoord . De kans hierop is extreem kl e in ( <10 . 

In bovenstaande analyse is aangenomen dat het aantal fouti eve symbolen 

binnen een Reed-Salomon codewoord binomiaal verdeeld is. Indien als 

codewoorden rij en opeenvo lgende symbolen worden gekozen, dan is aan 

deze voo rwaarde stellig niet voldaan, aangez ien de fouten in bursts op

treden . Daarom worden als codewoorden rijen symbolen geko zen die ge

spreid in de tijd liggen , zeg op een onder l inge afstand van A symbolen . 

Dit is een vor m van symbool-interl eaving met diept e A. Het b lijkt dat 

de keuze A=32 voldoende is. 

4. CODEERALGORITMEN 

Volgens de aan het eind van par. 2 genoemde ESA standaard moet de code 

systematisch zijn, d.w.z. een codewoord mo et bestaan uit een rij infor 

matiesymbolen gevolgd door een rij checksymbolen. We noteren het code -
d ( )255 . woor met ei i =O , waa r in c

0
, c

1
,. ,. ,c

31 
de checksymbolen en c

32
,c

33
, .. , 

c
255 

de informatiesymbolen ziJn. Verder is 

C(x) 
255 
z 

i =O 

i 
C-X 

l 
I(x) 

255 
z 

i=32 

l 
C - X 

l 
P(x) 

3 1 
z 

i=O 

l 
c.x 

l 

De symbolen worden verzonden in de volgorde c
255

, c
254

, ... ,c
0

. 

Bij he t coderen van de Reed-Salomon code staan twee methoden ter beschik

king : de Staartdeling en de Fermat Transformat ie . 

In de eerste aanpak wordt gebruik gemaakt van het feit dat het polynoom 

C(x) een veelvoud is van het generatorpolynoom g(x) = rrf;1 (x- a i ) , waarin 

a het eerder genoemde primitieve element van GF(257)is. 

De checksymbolen vol gen uit 

P(x) = - I(x) mod g(x) , 

hetgeen neerkomt op de alom bekende deling met r e st . 
2 In de tweede aanpak wordt gebruik gemaakt van he t feit dat C(a) = C(a ) 

32 2 32 ... = C(a ) = 0 . Dus P(x) interpoleert - I(x) voor xE{a , a , ... ,a }. 
2 32 De berekening van I(a), I (a ) , ... ,I(a ) gaat het snelste met de Fermat 

Number Transform (FNT). 
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255 
Dit is een efficiënte methode om ): c. c/J uit te rekenen voor alle 

i=O i 
jE{0 ,1, ... , 255 }. Het overbli jvende i nterpolatiepr obleem is r edelijk ge-

compliceerd . 

De laats te stap kan echter vereenvoudi gd worden. Niemand verbiedt de 

checksymbolen c0 , c8, ... ,c248 te noemen. Dat is zuiver een kwestie van 

naamgeving , want de checksymbolen kunnen nog alti jd als laats te verzon

den wor den . (De code is alleen niet meer cyclisch . ) We her definiëren I 

en P nu door 
255 

I(x) = c.x 
i=O l 

s +i 

i 255 
P(x)=): 

i =O 
s1i 

l 
c . x 

l 

- 2 32 Nu interpoleert P(x) weer -I(x ) in xE{a,a , ... , a } , dus 

31 
I: 

i =O 

s·. 
c . a l J = - I ( a J ) voor j E { 1 , 2, ... , 32} . 
8i 

Dit is een eenvoudig interpolatieprobleem u1 de 32
st

e eenheidswortels, 

dat opgelost wordt met een inverse FNT. 

De eerste methode (de staartdeling) heeft als nadeel dat bijna vij f keer 

zoveel rekenkw1dige bewerki ngen moeten worden uitgevoerd als in de tweede 

methode (de FNT) . Daartegenover staat dat in de tweede methode tenminst e 

acht keer zoveel bufferrui mte nodig is (1 format versus 1/8 format), en 

dat een navenant srotere vert raging optreedt . Zeker voor de GIOTTO-missie 

is dit laatste aspect doo r slaggevend . 

5. DECODEERALGORITMEN 

Ste l dat een 

gen , waarbij 

Zij 

C(x) 
255 

I: 
i=O 

i 
c .x 

i 
D(x) 

255 
I: d.xl , E(x) 

i =O i 

255 
I: 

i=O 

i 
e . x 

i 

De al[_';oritme van Berlekamp voor het decoderen van BCH codes bestaat uit 

vier stappen , die achtereenvolgens bekeken zullen worden. We veronder 

stellen dat de lezer vertrouwd is met de gl obale werking van de algoritme . 
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Zi e anders 1_ 2], [ 3], of l5]. We gaan hier uitsluitend rn op de uitwer

king voor de gekozen Reed- Solomon code. 

a. Berekening van het syndroom: S . = E(aj) 
J 

D(aJ) voor jE{1,2, ... ,32} . 

"Klassiek" gaat di t het snelste doo r eerst D te reduceren modulo g: 

s* = D mod g . Ui t g(aJ) = 0 voor jf{1,2, ... , 32} volgt dat s * (aj) =D(aj) . 

D * . 2 32 . . e waarden van S 1n a , a , ... ,a worden berekend door subst1 t ut1e. 

De berekening gaat echter vi jf keer zo snel met behulp van de FNT tech-
0 - 255 ij niek , aangezien o . - l:. 

0
d.a . De grotere geheugenruimte en de vertra-

J 1= 1 

ging vormen bij he t decoderen geen probleem , 

b. Oplossing van de "key eguation " 

Vervolgens moeten polynomen w (het "error evaluator polynomial" ) en o 

(het "error locator polynomial") bepaald worden zodat voldaan i s aan de 

"key equat ion ": 

w(z) =o(z) S(z) 32 (mod z ) • 

32 
Hierin is S(z) L S. zj- 1 eu zijn wen O polynomen van de graad 

. =1 J 
kleiner dan , re sp~ kle i ner dan of gelijk aan , 16. In feite is w/o de 

(15,16) Padé approximant (ofwel ketti ngbreukbenadering) van S. Bij de 

uitwerking werd gekozen voor een variant van de in [ 9] beschreven uit

gebreide algoritme van Euclides . Hiervoor blijken beduidend minder re

kenkundige bewerki ngen nodig te zijn dan voor het Berlekamp- Massey

Burton algoritme (zie [ 9]), maar di t vermijdt delingen (die in de ge

kozen opzet toch goedkoop zi jn) . 

c . Bepaling van het fout enpatroon 

De nulpunten van C5 geven de plaat sen van de fouten in het codewoord aan . 

Het is gebruikelijk daartoe o(a- 1
) uit te rekenen voor alle iE {O , 1, ... , 

255} (Chien-search) . Dit kan ofwel rechtstreeks, dànwel m.b .v. FNT . De 

aantallen rekenkundige bewerkingen ontlopen elkaar gemi ddeld ni et vee l . 

Gekozen is voor FNT , omdat deze toch al gebruikt wordt bij de ber ekening 

van het syndroom. 

Als CJ(a-1 ) = O, dan is i de plaats van een fout en is de waarde van de 

fout gelijk aan - w(a-i)/ CJ
1 

(a-i ) , waarbij CJ
1 

de formele afgeleide is van C5 . 

De berekening van deze waarde gaat recht-toe-recht-aan (Hornersch ema) . 
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Een alternatieve methode voor de bepaling van het foutenpatroon is te.schreyen 

in Michelson [6 ]. Hierbij wordt S. = E(aJ) berekend voor alle j({0,1, •. ,,255}. 
J 

Voor j E{ 1,2 , ... , 32} 1s S. bekend , en voor de andere waarden van j volgt S. 
J J 

uit de recurrentie 
e 
I 

i=O 

(
C )255 

Ui t de n J o j j =O 

o. s .. 
1 J-1 

o. 

.. ( )255 volgt de r1J e .. 
0 1 1= 

door een inverse FNT. 

In feite spaart het alt e rnat i ef de Chien- search uit ten kos te van een 

(inve rse) FNT, die net even duur is . Het bijkomende werk (de recurr entie) 

is echter vele malen duurder dan de bepaling van de waarden van de fouten 

zoals i n de eerstgenoemde methode . 

d. Reconstructie van de verzonden boodschap 

Dit gebeur t door het foutenpatroon af te trekken van het ontvangen woord 

en vervolgens de checksymbolen weg t e gooien . 

Resumerend werkt het gekozen decodeeralgoritme als volgt: 

a . bereken het syndroom m.b.v. FNT; 

b . los de Ley equation op m.b. v . de uitgebreide algoritme van Euclides; 

c. bepaal het foutenpatroon m.b.v. FNT en Horner; 

d . t rek het foutenpatroon af van het ontvangen woord e n gooi de check

symbolen weg. 

De algori t me is schematisch weergegeven Hl figuur 3. 

6. ERRORS-AND- ERASURES DECODING 

Bij het woord- voor-woord decoderen van de Reed-Solomon code gaat een deel 

van de i nformati e di e verborgen zit in het "bursty" karakter van de fou

ten van de Viterbi decoder, verloren . Als in een codewoord een fout wordt 

ge detecteerd, dan zal het betreffende foutieve symbool deel uitmaken van 

een burst, die zich vermoedelijk over verscheidene codewoorden uitst r ekt . 

Het overeenkomstige symbool in een volgend codewoord heeft dus een grot e 

kans om eveneens fout te zi jn. Dit symbool kan daarom in het decodeerpro

ces beter als een "e rasure" worden behandeld . 

Bij een signaal-ruis verhouding van 2 .1 dB (i .p. v. 2 . 3 dB in par. 3) 

blijkt de kans dat een dergelijke erasure inderdaad fout is bijna .7 . 
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Berekeningen tonen aan dat - ondanks een symboolfoutenkans van .034 aan 

de output van de Viterbi decoder - de bitfoutenkans na errors-and-erasures 

decoding van de Reed-Solomon code teruggebracht kan worden tot onder de 

10-5 . Dit betekent dus een extra "coding gain" van .2 dB. 
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SYNTACTISCHE COMPLEXITEIT EN INFORMATIE-INHOUD 

D.E. Boekee* 

INLEIDING 

In de informatietheorie wordt doorgaans uitgegaan van een stochas

tisch model waarbij gegenereerde symbolen worden opgevat als realisaties 

van een stochastisch proces. Bij een syntactisch model worden symbool

rijen (zinnen) gegenereerd zonder dat hierbij sprake is van een onder

liggend stochastisch model. Wil men een hoeveelheid informatie aangeven 

voor een dergelijke zin dan kan de gebruikelijke probabilistische bena

dering niet worden gevolgd. Men kan nu echter het concept syntactische 

informatie introduceren door de complexiteit van een zin te definiëren 

en hieruit een maat voor syntactische informatie af te leiden. Het be

grip complexiteit is o.P1. door Kolmogorov [4) en Chaitin [2] beschouwd, 

waarbij de complexiteit van een symboolrij gedefinieerd wordt als de 

lengte van de kortste beschrijving die men voor deze rij kan opstellen. 

Dit is dus een individuele beschrijving van de rij en niet een ensemble 

eigenschap zoals ;n de klassieke inforrna tie theorie het geval zou zijn. 

Een nadeel van een dergelijke complexiteitsdefinitie is echter dat een 

universele coderings-rnechanisme noodzakelijk is. In de hier gegeven be

nadering beperken we ons tot zinnen die worden gegenereerd door een con

textvrije gramnatica. 

* Technische Hogeschool Delft 

Afdeling der Elektrotechniek, Vakgroep Informatietheorie 

Postbus 5031, 2600 GA Delft 
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SYNTACTISCHE COMPLEXITEIT 

We beschouwen een fi-vrije gereduceerde contextvrije grammatica 

G = <N, T, P, s>, waarin N, Ten S resp. de verzameling hulpsyrnbolen, 

eindsymbolen en het startsymbool zijn. Een productieregel uit P wordt 

aangegeven met N. ➔ (3 •• , i=l, ... ,n, j=l, ... ,k., 
i iJ i 

productieregels is uitgaande van N. en S .. E V* 
i iJ 

waarin k. het aantal 
i 

=(NUT)*. Verder ge-

bruiken we de notatie a 1 + a 2 voor twee rijen a 1,a 2 E V* als a 1=w 1Niw 2 
en a 2=w 1Sijw 2 en de notatie a 1 +

1
a 2 als w

1 
ET*. Een rij (S,a 1, ••• ,at) 

is een afleiding van at als ai-l + ai en een linkerafleiding als 

ai-l +1 ai. De lengte van de afleiding is t. 

Aan elke produktieregel wordt een binair codewoord toegevoegd volgens 

a) z .. 
iJ 

j=ls 

c) log k.< lz .. l <log k.+ 1 
i iJ i 

waarin j,ls = 1,2, •.• ,ki. Verder noteren we z(a 1 + a 2) voor het codewoord 

dat behoort bij de produktieregel van G die werd gebruikt om a
2 

uit a
1 

af te leiden. Op deze manier ontstaat voor elke afleiding (s,a
1

, ... ,at) 

een codewoord p(at) = z(S + a 1) z(a 1 + a~) ... z(a 
1 

+ a). Omdat een 
-'- t- t 

deel van een codewoord op verschillende wijzen kan worden gegenereerd 

breiden we deze codering uit door per produktieregel het meest linkse 

hulpsyrnbool toe te voegen. Dan on~staat een zg. uitgebreid codewoord 

p(at) = S z(S + a 1) A 1 z(a 1 ~- a 2) ••• At-! z(a,t-l + at), waarin S,A 1, ••• , 

At-! de bedoelde hulpsyrnbolen zijn. 

Om zinnen te kunnen vergelijken middels hun gecodeerde afleidingen 

voeren we nu een drietal edit-regels in, zie Wagner en Fisher [5], met 

notatie T,die per codesyrnbool toegepast een codewoord omzet in een ander 

codewoord. Deze drie transformaties zijn: 

(i) substitutie Ts (a) a 

( i i) weglaten T d (a) fi 

(iii) inlassen Ti(fi) a. 
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Als we nu twee uitgebreide codewoorden p = p 1,p 2, •··,Ps en q = q 1,q 2, 

... ,qt bezien dan is het spoor van p naar q, notatie<p,q,I> , te zien 

als een lijndiagram dat aangeeft welke symbolen inpen q gemeenschap

pelijk zijn. I is de verzameling getallenparen (m,n) zodanig dat voor 

twee verschillende paren (m
1
,n

1
) en (m

2
,n

2
) van I geldt dat m

1 
<m

2 
desda n

1 
< n

2 
en dat (m,n) EI inhoudt dat pm=qn. Vervolgens associëren 

we met elke edit transformatie een kostenfunctie volgens: 

(i) cost [ t (a) 
s 

a] 

(ii) cost h/a> A] 

(i i i) cost [t. (A) 
i a] 1 z .. 1. 

ij 

Voor het spoor < p,q,I>zijn dan de totale kosten de som van de kosten 

per symbool van p. Totaal geeft dit 

cost < p,q,I>= s + I: 
I 

q 

lq 1 -1 
n 

waarin I de verzameling symbolen van q is die moeten worden ingelast 
q 

omdat zij niet uit p volgen. 

We kunnen op deze manier een spoor met minimale kosten vinden die 

een linkerafleiding met uitgebreid codewoord p(x) trans formeert in een 

linkerafleiding met uitgebreid codewoord q(y). Tevens kan worden aange

toond dat er een deterministische "push-down" automaat be s taat die deze 

trans forma tie uitvoert met een aantal ins truc ties dat gelijk is aan deze 

minimale ko s ten. Op grond hiervan schrijven we cost<p,q,I >a ls lp(y/x)I, 

d.w.z. de minimale lengte van ee n pro gramma om y te vinden uit x. 

We zijn nu in staat om een maa t voor complexiteit aan te geven. We 

beschouwen hiertoe een zin x E L (G) en een linkerafleiding x(i) van x 

met bijbehorend (uitgebreid) codewoord pi (x). 

Definiti e !. 

a. De s yntac tische complexiteit van een linkerafleiding x ( i ) van x is 



b. De conditionele syntactische complexiteit van een linkerafleiding 

y(j) van een zin y EL (G) gegeven een linkerafleiding x(i) van een 

zin x EL (G) is 

1 p .. (y /x) 1 • 
J i 

Vervolgens kunnen we deze definitie uitbreiden tot zinnen van L(G). 

Definitie 2. 

a. De syntactische complexiteit van een zin x E L (G) is 

min 
i 

b. De conditionele syntactische complexiteit van een zin y gegeven een 

zin x, met x,y EL (G), is 

min 
i,j 

Als we CG(y(j)/J\) definiëren door cost< A,p/y),I>kan worden afgeleid 

dat CG(y/A) = CG(y). Dit houdt in dat conditioneren aan J\ geen invloed 

heeft op de complexiteit van y. 

SYNTACTISCHE INFORMATIE 

Met behulp van de gegeven defini ti ès voor complexiteit kunnen nu de

fini ties worden gegeven voor de syntactische informatie-inhoud van zin

nen van een taal. Deze definities zijn zodanig gekozen dat een aantal 

fundamentele eigenschappen kan worden afgeleid. 

Definitie 3. 

a. De syntactische infonm tie van een zin x E L (G) is 
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b. De conditionele syntactische informatie van een zin y E L(G) gegeven 

een zin x EL (G) is 

min 
i,j 

c. De wederzijdse syntactische informatie van twee zinnen x,y EL (G) 

is 

rnax 
i,j 

Uitgaande van deze definities kan men nu een aantal eigenschappen af

leiden. De bewijzen hiervan zijn gegeven in [ I]. 

Voor de conditionele syntactische informatie volgt 

1. HG(x/x) 

2. HG(x/i\) 

Voor de wederzijdse informatie geldt 

3. IG (y :x) = IG(x:y) 

4. IG(y:x) ;;,, HG(y) - HG(y/x) 

5. IG(x:x) ;;,, HG (x) 

6. IG(y:x) ;;,, 0. 

Van belang is met name dat de wederzijdse syntactische informatie sym

metrisch is in x en yen niet-negatief. Het gelijkteken in 4 geldt in

dien de grammatica niet-ambigu is of als alle linkerafleidingen van x 

of y dezelfde lengte bezitten. 

Een andere interessante consequentie van de gegeven definities is dat 

men een onafhankelijkheidsbegrip kan invoeren, in analogie met de pro

babilistische maat voor wederzijdse informatie. 

Definitie 4. 

Twee zinnen x,y EL (G) zijn onafhankelijk indien IG(x:y) 0. 
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Immers IG(x:y) = 0 houdt in dat er geen paar afleidingen x(i) en 

y(j) bestaat waarbij hun uitgebreide codewoorden p.(x) en q.(y) ge-
i J 

lijke symbolen bevatten ofwel linkerafleidingen met eenzelfde produk-

tieregel. Dit komt overeen met het intuitieve concept van onafhanke

lijkheid. 
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IMPLEMENTABLE DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR NON-LINEAR FILTERING 

,d 
H.A.P. Blom 

ABSTRACT 

Given white Gaussian noise observations of a Markov process of bounded 

variation, a well-known representation is a stochastic differential 

equation for the development of the conditional density. 

A problem of current interest is the implementation of such an equa

tion. Transformations of this representation, which lead to implemen

table differential equations, are given. 

Direct application to finite state Markov processes &S possible. 

1. INTRODUCTION 

If in a practical situation linear filtering performs far from optimum, 

non-linear filtering may give a significant improvement. An example is 

radar tracking in an air traffic control environment. Wi th this applica

tion in mind amore general study in non-linear filtering has been un

dertaken. The main topic of interest has been the representation result 

of a differential equation for the conditional "density" of the state 

of a Markov process, observed in white Gaussian noise. The implementa

tion of this representation result involves some basic problems. One of 

these problems is the physical interpretation of the stochastic diffe

rential as it can not be interpreted in the Wiener sense. Transformations 

will be given to circumvent this problem. 

For finite state Markov processes the results can be implemented directly. 

A specific application fora binary Markov chain is given by Kemp on this 

symposium. 

*)National Aerospace Laboratory NLR, Anthony Fokkerweg 2, 7059CM AMSTERDAM. 
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2. THE PROBLEM 

2. 1 The Markov process x 

The Markov process xt takes values 1n a subset xcin and can be charac

terized by a forward generator 0, which desc ribes the uncondi t ional 

forward evolution of the "density" pt(x): 

( 1) 

under the condition that such a "densi ty" exists. The "dens ity" pt(x) 

indicates the density :x Pr{xt~x} or the probability Pr{xt = x} if X is 

respectively a continuous or a discrete space . Obviously if X 1s a 

mixed continuous-discrete space t he "density" pt(x) indicates a mixed 

density-probabil i ty . 

2.2 The observations ~ 

. .'IJ __ d { [ ]} Assurne an i ncreas ing fam1ly of a-algebras/t a ~u,ut O,t , where the 

observation process ~t is defined through: 

(2) 

h(xt) is a process of bounded variation and bt is a standard Brownian 

motion. Although it is nota necessary limitation, for simplicity ~t 

and bt are assurned to be scalar processes. 

2.3 The conditional "density" pt\t(x) 

Given the i ncreasing family of a-algebrasft' it is assumed that the 

evolution of the conditional "dens ity" pt\t(x) can be represented by 

the Ito-differential: 

dpt[t(x) = .CPt[t(x).dt + npt\t(x).dvt+ pt[t(x).[h(x )-b'(xt) ].dvt , 

( 3) 

where the operator n defines the dependence of the proc ess x on the 
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observation noise b, and vt is the innovation process: 

( 4) 

Remark: Equation (3) has been derived for many classes of Markov proces

ses: for chains by Wonham (ref.1) for diffusions that are independent of 

the observation noise by Bucy (ref. 2). Untill exploiting martingale 

theory the term Îlptlt(x).dvt suffered from a lack of rigour. A rigorous 

derivation of (3) fora scalar diffusion can be found for example in 

Liptser and Shiryayev (ref. 6). 

2.4 The interpretation problem 

From (3) and the general filtering theorem for white Gaussian noise 

observations follows respectively that ptlt(x) and'Îi(xt) are semimartin

gales w.r.t. ft· Because of the occurrence in (3) of a modulation of 

ptlt(x) and 'h(xt) with the "derivative" of their martingale part, direct 

physical interpretation of (3) is impossible. More precisely the problem 

is to answer the practical question: what is the influen~e on (1) in the 

case of a mismatched observation noise model. 

For all practical problems the spectral density decreases for high 

frequencies and perfect modelling of this behaviour is at least a waste 

of time. If the problem is non-singular there is no compensation for 

this trouble in the form of an increased signal to noise ratio. In the 

words of Clark (ref. 7) a differential equation that needs such unrea

listic modelling does not "fit the real world". Fora better understan

ding it is noticed that a transformation of an Ito-differential toa 

Stratonovich-differential will never improve "fitting the real world". 

Also from a physical point of view it follows that fora non-singular 

filtering problem it comes to the same thing whether a "real world" 

integrator acts according to Ito or Stratonovich. 

Obviously the problem of interpreting an arbitrary stochastic integral 

will be solved if a transformation toa Wiener integral can be found, 

because a Wiener integral "fits the real world". 
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3. IMPLEMENTABLE DIFFERENTIAL EQUATIONS 

3. 1 Transformation toa Wiener integral 

Assume pt\t(x)>O for all x•X. A well known transformation for (3) in 

order to eliminate the modulation of ptlt(x) with the "derivative" of 

its own martingale part, is taking logarithm. Applying Ito's differen

tiation rule on (3) yields 

( 5) 

where the last term is the Jacobian which appears due to the transfor

mation, and H(x) ~ h(x) - p;]t(x).nptlt(x). 

Equation, (5) still involves a modulation oft(xt) with the "derivative " 

of its own martingale part. However, it will be shown that this modula

tion does not influence the shape of ptlt(x). By substitution of 
A . 

dvt = d~t - h(xt).dt, the updating part in (5) becomes: 

As t~e second term is independent of x, an unnormalized version of 

ptlt(x) satisfies a Wiener different ial. From (5) follows 

or in differential notation: 

dQ.n ptlt(x) = dfo ftlt( x) -['h(xt).d~t - ;~
2
(xt).dt], 

*)If X is a discrete space, the denominator is a sum. 

t>t . 
-o 

( 8) 
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Notice that (6) is a transformed version of the Zakai-equation (ref. 4): 

Fora finite state Markov process (6) has been given by Zakai (ref. 3). 

Because (6 ) is a differential for an unnormalized version of ptJt(x ) it 

defines completely the evolution of the shape of ptlt(x). As (6) can be 

interpreted as a Wiener differential, direct implementation is possible. 

However, from (,) and (8): 

( 9) 

which implies that ftJt(x) is divergent. Next a simple transformation 

is given to prevent such divergence. 

3.2 Preventing divergence 

Equation (9) implies that a differential fora quotient of two condi

tional "densit ies" will not diverge . By defining: 

x
0
e X, ( 10) 

a differential equation for fn ~l t(x) follows from (5) or (6) by apply

ing Ito's differentiation rule: 

dfn c1t[t(x) = ~jt(x).~[t(x).dt _ J'.;~Jt (x) Jx=x0 .dt + 

+ [H(x).dE;t - ~ H
2

(x).dt]- [ H(x
0

) .dE;t - ~H
2

(x0 ) .dt] (11) 

Obviously from ( 10) follows that ~[t( x) is an unnormalized vers ion 

of pt I t, ( X) ; 

( 12) 

Direct implementation of (11) is possible if x is a fini te state Markov 

proc ess . 
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3.3 Det ection-filter 

It is wort hwile to note that ¾\t(x ) is closely relat ed t o t he likeli

hoodrat io for testing the hypotheses xt = xeX against xt = x~X. A 

l ikelihoodratio Lt(x;x0
) for this test is the quotient of the associated 

pr obabil i ty measures: 

.P{1{ lxt =x } 
Lt (x;x0

) =--ift.~---
JJ (ft, \ xt =xo} 

The r elat ion wi t h ¾ !t(x) f ollows from Bayes rule: 

Lt (x ;x
0

) = ¾!t (x) .¾ (x) , 

d pt( x) 
where ¾(x) = --

pt(xo) 

Next f rom ( 11 ) a di ffe rent i al for tn Lt(x;x
0

) becomes: 

( 13) 

( 14) 

dtnLt( x;x
0

) = L~\x ;x
0

) .{:, Lt( x; x
0

) .dt -C Lt (x;x
0

) 
0

.dt + 
!x=x 

+ [ H(x) .d~t - ;H
2

(x ) .dt ]- [ H(x
0

).d~t - ~H
2

(x
0

) .dt ]. ( 15) 

Equat i on ( 15) forms a representation of bot h detect i on, identif i cat ion 

and est i mat ion for Markov processes. 

Remark t hat t he form of (1 5 ) suggest s tha t a direct derivation by 

t aking l i mit for an equivalent discret e time pr oblem i s poss i ble 

wi t hout using Ito stochast ic calculus at all. I n doing so the only 

condition is t hat both t he forward generat or/:, and the fee dback oper a 

t or 'JZ can be defi ned by such a l imiting procedure . Fora binary Markov 

chain such a derivation can be found i n (re f. 5, 9) . 

4. DISCUSSING THE RESULTS 

The well- known I t o stochast ic di f ferent ial equati on ( 3) for the condi-
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tional density has been t ransformed to the Wiener differ entials (6 ) 

and ( 11). The non-linear filtering problem is reduced to the pr oblem of 

irnplement ing the fo rward generator . For finite state Markov pr ocesses 

direct implement at i on of ( 11) is poss ibl e . 

Finally a r epresentation ( 15) for both det ection, identificat i on and 

es t imation ha s been derived from ( 11 ) . As (15) is a Wiener di fferential 

direct der ivation f rom the solution for an equivalent discrete time 

problem is po ssible if the fo rward generator can be defi ned by a limit

ing procedure . Such a derivation will improve the relat ion between con

tinuous time and discrete t ime e stimation . A publication on this subj ect 

i s in preparat i on . 
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SMALL SAMPLE SIZE CONSIDERATIONS IN DISCRIMINANT ANALYSIS 

R.P.W. Duin+ 

A practical rule for avoiding the peaking phenomenon in dis 
criminant ana lysis is discussed. 

1. INTRODUCTION 

The classification error made by a discriminant function, based on a 

finite set of learning objects increases if the number of features 

used for representing the objects is increased far enough. This may 

happen even when the newly added features are useful if they are just 

used individually or in combination with a few other features. This so 

called peaking phenomenon has been investigated by many authors, e.g. 

[ 1] - [5]. In this paper one suggestion [6] for avoiding peaking in 

practical situations is developed somewhat further. 

The idea is based on the fact that peaking is caused by bad estimates 

for the densities of the classes to be discriminated. If these esti

mates are bad, classification errors become probable. An increasing 

dimensionality results fora fixed learning sample size into worse es

timates and thereby may be into an increasing probability of wrong 

classifications. As density estimates are relatively worse for lower 

densities (less learning samples can be used) and higher dimensionali

ties a natural stopping rule is: Stop the addition of new features if 

the estimated densities become less than a preset threshold. This 

threshold should depend on the sample size and the dimensionality 

reached. (Fora good result some feature sealing should be applied 

first, e.g. divide all feature values by their average class standard 

deviation). 

+ Department of Applied Physics 
Delft University of Technology 
Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft 
The Netherlands 

Tweede Symposium Informatietheorie in de Benelux, Zoetermeer, 21-22 mei 198! 
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A problem with the above criterion is that it i s global in the s ense 

that the addition of new features i s stopped or not for all points in 

the feature space simultaneously. It would be more sensible to stop 

only for these points with a low density. This idea is presented quali

tatively in [ 6). In the next paragraph a first attempt is made to 

h2.ndle the problem more quantita t i ve ly for the case of a discrete fea

ture space. In the last paragraph the resul t is discussed. 

2. RESULT FORA DISCRETE FEATURE SPACB 

Let xi be a point in a k-dirnensiona. l discrete f eature s pa ce, Let the 

probabilities p
1 

and 
l. 

q
1 of 

l. 

x~ for the cl asses A and B be e stima ted b y 

r s 
N N 

N is the numb er of learning objects o f clas s A as well as clas s B, 

ri(si) is the number of learning ob j ects of clas s A (B) tha t is repre-

sented by l. 
X If the a priori probabi l i tie s o f the two classes are 

known to ~. e 

by 

The probabilities ?rob (.) ( J ) fun c tions of 
i i 

and N only. two in a re p , q 

If additional binary feature k j used by which 
i 

splilted an + lS X l.S 

. i' i 11 
- -

up 1.nto x and x a new expected classification erro r E
2 

replaces E
1 

• 
• t • " • ' • Tr 

It is completely dependent upon Lhe ':;; lue s o f I 
1 

?::_ q;_ , q 1 and N 
i t i" 

whether s~ is less or la rger than s
1

• For examp l e, if p p and 

qi 
1 

/" then s
2 

> -;:-
1

, :_:,u t if p.:_; ü and qi' ' ü then Ë.
2 

< "ii:
1

• The re-

fore, in order to dec1 de ~hether the add i tion o f the feature k + 1 is 
' 1 

useful the values of p 
i Il ~ 1 

' p ' q 

,: 11 

and c; s h oul d t e ;,:nown. This is no t 

the case since the goal :.s te .:: l a ss1f:,. e n t he basis c f e stimate d pro ba

bilities. 

A possible way out of the problem c f \.:cnk.iown obj ec t probabilities is 

to assurne some distributicn e ver the true p' s ;;nd c-; ' s .::md ::~, .:'al. culat 2 

whether the addition cf à new :· e.a ture : s c ,::ef'.11 :.:1 expec tation . The 
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construction of such a distribution, however, seems to be arbitrary. A 

much more straight forward approach is the following. Whenever the dis

tribution of the estimated (p, q)-combination becomes that wide spread 

compared to its mean that (p, q)-combinations with p > q as well as 

with p < q could have generated these estimates the addition of fea

tures should be stopped previously because the classification will be 

wrong with high probability (approaching 50%). The mean and standard 

deviation of an estimated probability are of the same order if 
1 1 

p ~ {p(l-p)/N} 2 ~ (P/N) 2 for small values of p. This implies values 

of pin the order of 1/N. The addition of new features should therefore 

be stopped before the numbers of learning objects per point are in the 

order of one. 

3. DISCUSSION 

The quantitative result of the previous paragraph is still based on a 

rather vague observation and is therefore not very exact. It corresponds, 

however, with the simulation results presented in [ 6]. Amore precise 

approach has to deal in one way or another with the distribution of 

object probabilities (p, q). Assumptions based on estimates of such 

distributions will not be exact either. 

Because of the above the following conclusion may be worthwile, at 

least as a rule of thumb. In classifying objects using a discrete fea

ture space it should be avoided to estimate probabilities on the basis 

of about one learning object per class, because it makes peaking pro

bab le. 

The result as stated here may seem trivial and maybe it is. However, in 

publications on the peaking phenomenon it is hardly found. 

Finally some remarks will be made on the applicability of the above for 

the case of continuous class distributions. In this case the same rule 

may be used: Avoid points with density estimates in the same order as 

their standard deviations. However two points make the application of 

this principle difficult here. First, for many distribution types it is 
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not easy at all to calculate the density estimate variance. Second, 

there is no natural way as in the case of a discrete space to define 

a hierarchical procedure that stops the addition of new features 

locally whenever the principle mentioned applies. 
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BEELDSEGMENTATIE M.B.V. PROBABILISTISCHE RELAXATIE-PROCEDURES 

Ir. J.J. Gerbrands* 

l. INLEIDING 

Bij het coderen, reconstrueren of verbeteren van beelden wordt het re

sultaat van de bewerkingen opnieuw gevormd door een beeld. Dit is bij 

beeldanalyse niet het geval. De bewerkingen resulteren nu in uitspraken 

omtrent de fenomenen die door het beeld gerepresenteerd worden. Om der

gelijke uitspraken te kunnen doen is het noodzakelijk een beschrijving 

van het beeld op te stellen in termen van de verschillende gebieden of 

componenten waarin het beeld ontleed kan worden. In het beeldanalyse

proces kan dan ook veelal een eerste stap van beeldsegmentatie worden 

onderscheiden. Bij deze segmentatie wordt van ieder beeldpunt vastge

steld tot welk deelgebied het behoort. In deze stap blijven de gebieden 

onbenoemde en betekenisloze elementen, waaraan pas op hogere niveaus in 

het veelal hiërarchisch opgebouwde analyse-proces betekenis wordt toege

kend. 

Los van een specifieke probleemstelling wordt de doelstelling van 

beeldsegmentatie geformuleerd als het verdelen van een beeld in deelge

bieden die "homogeen zijn in een bepaalde eigenschap". Elk beeldpunt ai 

uit de verzameling beeldpunten A {a
1
,a

2
, ... ,aN} krijgt één uniek eti

ket of label \
9
, uit de verzameling labels/\ met/\= {\

1
,\

2
, ... ,Àk} toege

wezen dat aangeeft tot welk deelgebied het beeldpunt behoort. Er bestaat 

een grote verscheidenheid aan beeldsegmentatie-technieken om deze label

toekenning te verzorgen. De mees te hiervan kunnen worden gecombineerd 

met een relaxatie-procedure met als doel contextuele inconsistenties in 

de label-toekenning te reduceren. 

* Technische Hogeschool Delft, Afdeling der Elektrotechniek, 

Vakgroep Informatietheorie. 
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2. RELAXATIE-LABELPROCEDURE 

Relaxatie-labelprocedures zijn iteratieve procedures die er op gericht 

zijn contextuele infonnatie te gebruiken om lokale inconsistenties in 

de label-toekenning te reduceren. We gaan hierbij uit van een initiële 

label-toekenning, waarmee bedoeld wordt dat aan ieder beeldpunt ai E A 

een verzameling mogelijke labels Ai c A wordt toegekend. 

Voorts dienen we te beschikken over kennis omtrent de verenigbaarheid 

of compatibiliteit van elk label van een beeldpunt a. met de labels van 
l. 

de buurpunten van ai. 

We beperken ons tot de zogenaamde probabilistische relaxatie-methoden 

(Rosenfeld 1976, Zucker 1978). Hierbij wordt een label Ài in zekere mate 

of met een zekere betrouwbaarheid aan een beeldpunt ai toegekend, het

geen wordt uitgedrukt in weegfactoren Pi(¾). Deze weegfactoren voldoen 

aan 

( 1) 

L P. ( À, ) 
i l. Yv 

1. (2) 

Hierdoor kan men Pi(Ài) opvatten als een schatting van de kans dat label 

Ài het correcte label is voor beeldpunt ai. 

De verzameling kansen op de labels voor beeldpunt a. duiden we aan als 
l. 

( 3) 

en de labeling f voor het gehele beeld als 

(4) 

Op grond van een labeling! kan door middel van functies ~it de ve rwach

te kans op label Ài voor beeldpunt ai worden opgesteld. Een labeling 

heet consistent als deze verwachte kans gelijk is aan de a c tuele kans, 

d.w.z. als 
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Vi,VL (5) 

In een probabilistische relaxatie-procedure wordt nu de labeling itera

tief bijgesteld. Geven we de labeling na de t-de iteratie aan met Lt, 

dan vindt de bijstelling plaats volgens 

(6) 

waarbij wordt uitgegaan van de op basis van de oorspronkelijke beeldda

ta opgestelde labeling L0
• Als de functies ~it continu ziJn en het pro

ces convergeert, is de limiet-labeling L
00 

consistent, d.w.z. 

(7) 

Als de functies~- lineair zijn, i s de limiet-labeling L
00 

onafhankelijk ll 
van de initiële labeling L0 en daarmee onafhankelijk van de data. De 

functies ~it dienen dus niet-lineair gekozen te worden. 

Een veel gekozen mogelijkheid voor de functie~- { } is de volgende: i t 

P1C\) [I + litil ] 

LP~(:\) [I + li.] 
l Q, tl Q. 

9, 

(8) 

waarin t het nummer van de iteratie aangeeft en li . de invloed van de 
tit 

omgeving, die wordt gedefinieerd als 

t 
li . = L d . . I C . . 0 , :\h ) P J. ( Àh ) . 

tl9, j lJ h lJ t 
(9) 

Hierin is Cij(:\t , Àh) de compatibiliteits-coëfficiënt van label Àt voor 

beeldpunt ai en label Àh voor een omgevingspunt aj. Deze compatibili

teits-coëffic iënten mogen waarden aannemen in het interval [-1, 1). Hier

bij betekent C .. (:\ ,:\h) = 1 dat label À voor ai. zeer verenigbaar is 
lJ t 9, 

met label Àh voor beeldpunt aj, een waarde -1 betekent dat label ÀQ voor 
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a. onverenigbaar 
]_ 

is met Àh voor a. terwijl C .. (À ,:\h) = 0 aangeeft dat 
J 1-J i 

label "Q, voor a. niet beïnvloed wordt door Àh voor a .. Voor overige si-
i J 

tuaties kunnen tussenliggende waarden worden gekozen. Met de coëfficiën-

ten d .. kan de totale invloed die a. heeft op ai. worden gewogen. Kiest 
1-J J 

men deze weegcoëfficiënten zodanig dat geldt 

L d .. 
j 1-J 

dan volgt daaruit dat 

ti. E[-1,l] 
ti t 

( 10) 

( l l) 

waardoor te allen tijde voldaan is aan de eis (l) dat de schattingen van 

de kansen niet-negatief zijn. Daarnaast draagt de noemer in (8) zorg 

voor de eis (2) dat de som van de schattingen voor de kansen van de la

bels in ieder beeldpunt steeds gelijk blijft aan l. Eigenschappen als 

convergentie en stabiliteit van probabilistische relaxatie met behulp 

van bijstel-regel (8) worden beschreven in (Zucker 1978). 

3. VOORBEELD 

In dit voorbeeld van het gebruik van relaxatie-procedures in de beeld

segmentatie gaat het om een segmentatie-methode waarbij alle beeldpun

ten worden geclassificeerd in een aantal klassen met behulp van technie

ken uit de statistische patroonherkenning (Duda 1973). Hierbij wordt 

van elk beeldpunt een aantal kenmerken bepaald, die worden geplaatst in 

een kenmerkvector. Door middel van deze kenmerkvector wordt ieder beeld

punt afgebeeld in de kenmerkruimte. Afhankelijk van zijn positie in de 

kenmerkruimte wordt vervolgens ieder beeldpunt geclassificeerd tot een 

van de te onderscheiden klassen. 

Indien men geen voorkennis heeft over de onderliggende statistische 

verdelingen in de kenmerkruimte, noch de beschikking heeft over een vol

doend groot aantal apriori gelabelde leersamples, kan men gebruik maken 
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van zogenaamde cluster-methoden bij het ontwerpen van het classificatie

mechanisme. Hierbij wordt uitgegaan van de kenmerkvectoren van een ver

zameling ongelabelde beeldpunten, die worden afgebeeld in de kenmerk

ruimte. Met behulp van een cluster-algorithme brengt men nu een parti

tie teweeg van de verzameling in een aantal homogene clusters. De term 

homogeen betekent hier dat beeldpunten in hetzelfde cluster in hun ken

merkbeschrijving onderling meer gelijkenis vertonen dan ten op zich te van 

punten in andere clusters. Van de gevonden clusters worden de centra be

paald, die vervolgens bijvoorbeeld in een minimum-afstandsclassificator 

gebruikt kunnen worden. 

In dit voorbeeld wordt als eerste kenmerk de helderheid of grijswaar

de van de beeldpunten genomen. Als tweede kenmerk kiezen we een zogenaam

de textuurmaat. Textuur kan worden omschreven als de lokale variaties in 

de grijsniveaus, die karakteristiek zijn voor de aard van een waargeno

men oppervlak. Textuurmaten zijn er op gericht deze karakteristieke lo

kale variaties te kwantificeren. Er bestaat een groot aantal van deze 

textuurmaten (Haralick 1979). In dit voorbeeld gebruiken we de door Hara

lick voorgestelde maat GLD-ASH. Op deze manier wordt aan alle 65536 

beeldpunten van het testbeeld van Fig. 1 een twee-dimensionale kenmerk

vector toegevoegd. 

Met een aselecte steekproef van 6500 beeldpunten is vervolgens de 

cluster-analyse uitgevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van het zogenaam

de "k-means cluster algorithm" (Ball 1967). Toepassing van dit cluster

algorithme leidde in ons geval tot drie clusters. 

Classificatie van alle 65536 beeldpunten op grond van een minimum-af

standscriterium ten opzichte van de drie clustercentra resulteert in het 

in Fig. 2 weergegeven gesegmenteerde beeld. De segmentatie is nogal ge

fragmenteerd. Het cluster-algorithme zoekt homogene clusters in de ken

merkruimte, maar dit behoeft nog niet te leiden tot een segmentatie in 

homogene gebieden in het beelddomein. De lokale consistentie in de label

toewijzing kan worden verbeterd door een probabilistische relaxatie-pro

cedure. 

De initiële schattingen van de kansen op de verschillende labels wor

den afgeleid uit de afstanden van een datapunt in de kenmerkruimte tot 
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de verschillende clustercentra volgt•ns 

( 12) 

waarbij c het aantal clusters is en d,(À) de afstand van het met beeld-
1 R, 

punt a. overeenkomende data-punt in de kenmerkruimte tot het centrum 
1 

van het met label À aangegeven cluster. 
R, 

De compatibiliteits-coëfficiënten worden hier gekozen vanuit de ge-

dachte dat we streven naar relatief grote gebieden met eenzelfde label. 

Vanuit die achtergrond maken we in dit voorbeeld gebruik van 

1 als \ = \ 
c .. (À ,À-) (13) 

1J R, "k 

omdat het meer voor de hand ligt dat buurpunten in het beeld hetzelfde· 

label hebben dan een verschillend label. 

Het resultaat van de probabilistische relaxatie-label-procedure met 

de in (12) gedefinieerde initiële kansen en de in (13) gegeven compati

biliteits-coëfficiënten is weergegeven in Fig. 3. 

Fig. 1: Testbeeld 
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EEN BEELDBESCHRIJVINGSMODEL, GEBASEERD OP DE STRUCTUUR VAN DE 
PRIMAIRE VISUELE CORTEX: EEN WAARNEMER GERICHTE CODEERMETHODE 

G.H.L.M. Heideman+ 

O. Inleiding 

Bij codering van beelden wordt meestal gewerkt met een beschrijving van 
de samenhang tussen beeldpunten met statistische parameters of een be
schrijving op basis van orthogonale basisbeelden. Soms wordt ook een 
combinatie van beide methodes gebruikt. 
Al deze methodes blijken niet erg geschikt voot codering tot onder 1 
bit/pixel, meestal omdat de fouten, die ontstaan bij het verder omlaag 
brengen van de bitrate, structuur bevatten en daarom snel door de waar
nemer worden gelokaliseerd en geïnterpreteerd, Ze beschrijven noch een 
bronmodel, noch een waarneermnodel op adequate wijze [6]. 
In de hier voorgestelde beeldbeschrijvingswijze en de daaruit volgende 
codeermethode wordt uitgegaan van een model van de waarnemer. Dit model 
omvat slechts een deel van het visuele systeem, met name het deel dat 
globaal slechts een verwerkingssysteem lijkt te zijn en nog geen intel
ligente functies bevat. 
Daarentegen zijn de data, die het verwerkingssysteem aan het beeld ont
trekt, uitermate geschikt voor intelligentere verwerking in andere de
len van het visuele systeem. Dit in tegenstelling tot veel andere co
deermethodes. 
Met deze methode zou men een beeld, dat informatie levert tot 64 perio
den/graad (d.i. de hoogste ruimtelijke frekwentie die door ons oog kan 
worden waargenomen), moeten kunnen vastleggen met 1,2 à 1,4 bit/pixel, 
zonder dat fouten kunnen worden waargenomen. Bij verlaging van het aan
tal bits/pixel wordt het gereconstrueerde beeld steeds meer in band
breedte begrensd. Dit betekent dat er geen foute structuren bij recon
structie worden gegenereerd, die als valse informatie worden ervaren, 
maar daarentegen juist informatie niet wordt meegenomen, die onder 
zekere omstandigheden ook niet als zodanig zou worden waargenomen. Als 
distorsie-maat wordt dan ook voorgesteld het verlies aan informatie in 
het beeld boven een afsnijfrekwentie fi. Anders gezegd, we stellen dat 
een beeld dat geen informatie bevat boven een frekwentie fi met een 
rate R(Dfi) foutloos is te coderen. 

+ . 
Technische Hogeschool Twente 
Afdeling der Elektrotechniek 
Vakgroep NICS 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 
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). Het beeldbeschrijvingsmodel 

1.1 De_rrimaire_visuele_cortex 

De laatste 10 jaren is door neurofysiologen steeds meer kennis verkre
gen en zijn er interpretaties geformuleerd over het functioneren van de 
visuele cortex. Hoewel deze experimenten op dieren (katten, apen) zijn 
uitgevoerd, veronderstelt men dat deze resultaten voor een zeer groot 
deel ook op de mens van toepassing zullen zijn. 
Deze kennis is hoofdzakelijk gebaseerd op meetresultaten, verkregen 
door meting van de activiteit van neuronen op diverse plaatsen in het 
informatiepad van retina, via de laterale geniculaire nucleus naar de 
primaire visuele cortex. Deze activiteit wordt opgewekt met gecontro
leerde stimuli in het blikveld. Informatie over de specifieke verbin
dingen tussen deze neuronen is slechts summier beschikbaar. Ideeën over 
het functioneren van het visuele systeem zijn dan ook grotendeels geba
seerd op een meest aannemelijke verklaring hoe deze neuronen met hun 
specifieke reacties onderling kunnen zijn verbonden tot een zinvol ge
heel. 
Gegevens, die ons belangrijk lijken in het model op te nemen, zijn de 
volgende: 

a. De primaire visuele cortex is een topografische afbeelding van de 
retina [1, 2, e.a.]. 

b. Elke neuron, in retina, L.G.N. of cortex, heeft een gevoeligheids
veld (receptive field) d.w.z. er is een samenhangend gebied van 
receptoren op de retina, die dit neuron kunnen beïnvloeden [1]. 

c. Neuronen vuren met verhoogde activiteit, wanneer in hun gevoelig
heidsveld êên of meerdere kontouren (edges) aanwezig zijn [1,e.a.J 

d. Er zijn neuronen, die vuren ongeacht de oriëntatie van de kontour 
(circular fields) en ook neuronen, die alleen vuren als de kon
tour een specifieke oriëntatie en een zekere lengte heeft (orien
tation sensitive ficlds) [1, e.a.]. 

e. Neuronen, die in elkaars buurt liggen hebben overlappende gevoe
ligheidsvelden en zijn wanneer ze in de cortex liggen ook gevoe
lig voor oriëntatie van de kontour in dezelfde richting [1, e.a.] 

f. Er zijn neuronen, die een gelijk vuurgedrag vertonen voor zowel 
bewegende als stilstaande kontouren. Er zijn ook neuronen die wel 
vuren als de kontour beweegt, maar niet als de kontour stilstaand 
is [ 4] . 

g. Neuronen in de cortex zijn gevoelig voor spatiële frekwenties in 
een specifieke frekwentieband (band-pass en low-pass neuronen). 
De frekwentie-banden bedekken het hele gebied van O perioden/ 
graad tot N perioden/graad (voor de mens is N ~ 64). De grootte 
van de gevoeligheidsvelden van deze neuronen variëert met hun 
frekwentiegevoeligheid [4]. 

h. De informatie over een stukje beeld wordt via het linker- en 
rechteroog op dezelfde plaats in de cortex gebracht, precies 
naast elkaar. Deze links-rechts wisseling herhaalt zich elke 
0,4 mm. [1, e.a.] 
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i. Informatie van een stukje beeld, met betrekking tot de oriëntatie 
van eventuele kontouren wordt in het links-rechts blokje (zie h.) 
opgeborgen in naast elkaar liggende plakjes, met een frappante 
opeenvolging van oriëntatiehoeken, van 0 tot 180°. Een volledig 
gebied van 180° neemt wederom ongeveer 0,4 mm. van de cortex in 
beslag [1, e.a.]. 

j. De dikte van de cortex beslaat ongeveer 2 nnn. Men kan dus met 
enige reserve zeggen dat een blokje van 0,4x0,4x2 nnn. de verwer
kingseenheid is voor een stukje beeld. Naastliggende blokjes be
werken naastliggende beeldjes [1, e.a.]. 

1,2 Het_beeldbeschriivingsmodel 

Uit het voorgaande trekken we de conclusie die de basis vormt voor het 
beeldmodel: 

Het visuele waarneemmodel is gericht op het detecteren van kontouren 
met een specifieke oriëntatie, lengte en specifieke frekwentie. De 
onderlinge ligging van deze informatie is in het model inbegrepen. 

We stellen: 
N 

I(x,y) I I.(x,y) met Ii(x,y) (hi•I)(x,y) 
i=l i 

Il 12 IN 
- - - -

I(x,y) 

I. is hierin een bandgefilterde versie van I(x,y) met middenfrekwentie 
f~ en bandbreedte 6fi. We kunnen nu in de beelden Ii (i=l .. N) gevoelig
hêidsgebieden Gi definiëren met een grootte, afhankelijk van fi. Deze 
gebieden bedekken het hele "sub"beeld Ii. De middelpunten van deze ge
bieden vormen een array, equidistant in x- en y-richting. De afstanden 
tussen de punten van het array Ai wordt bepaald door fi. 
Van elk gebied Gi, met als middelpunt het punt (m,n) van array Ai, 
wordt nu bepaald àf, en zo ja, in welke richting en met welke stap een 
kontour in dit veld aanwezig is. 

A1 (m,n;B,6) ~(p,q;B,6) 
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De systemen s 1 en S2 kunnen op verschillende wiJze worden ingevuld, zo
wel parallel als seriële uitvoering is mogelijk. S1 kan als lineair 
systeem worden beschreven . S2 heeft duidelijke detektor-eigenschappen. 
Het beeldbeschrijvingsmodel gaat er van uit dat het signaal I(x,y) kan 
worden beschreven door een superpositie van de array's Ai, waarbij aan 
elk punt van elke array een beeld wordt toegevoegd van de volgende ge
daante. 

+6 /2 
8 

~ m,n) 

0! 
/~ 

D. 
i 

)1 

-6/2 

alle beeldpunten in het gear
ceerde gebied krijgen dezelf
de waarde +6/2. 
Evenzo alle beeldpunten in 
het blanco gebied de waarde 
-6/2. 

De diameter Divan het toegevoegde beeld kan gelijk gekozen worden aan 
de afstand tussen de punten van het array Ai, maar er kan ook enige 
overlap worden geintroduceerd. In dit laatste geval worden de overlap
pende delen van elke toegevoegd beeld door tapering aangepast. 
Op te merken is nog dat in het beeld IN(x,y) naast de kontour ook de 
gemiddelde waarde van het beeld wordt bepaald. Dus beeld IN(x,y) is 
een low-pass versie van I(x,y). 
Binnen dit model wordt t.a.v. de oriëntatierichting gekozen uit een 
eindig aantal hoeken. Het is nog een vraag voor hoeveel hoeken de de
tector voor elk array Ai gevoelig moet zijn. Eenvoudig is in te zien, 
dat voor een veld van 2x2 beeldpunten, maximaal 4 oriëntatierichtingen 
zinvol te onderscheiden zijn. Bij 4x4 beeldpunten blijken 8 à 16 rich
tingen voldoende. Of er bij grotere velden steeds meer hoeken nodig 
zijn hebben we nog niet onderzocht. 
De detector levert m.b.t. de stapgrootte van de kontour een waarde, die 
nog te kwantiseren is. Experimenten [7] lijken uit te wijzen dat minder 
bits nodig zijn voor kontouren in kleinere velden. 
Wanneer we ons nu voorstellen, dat de beelden Ii de informatie in 
I(x,y) representeren in een frekwentieband 6fi met middenfrekwentie fi 
en we laten fi steeds met een factor 2 dalen, en als we veronderstellen 
dat met toenemende i het aantal noodzakelijke oriëntatierichtingen ver
dubbelt en tegelijk ook het onderscheidingsvermogen voor de stapgrootte 
verdubbelt dan krijgen we het volgende schema (zie pag. 5). 

M.a.w. we zouden het beeld I(x,y) moeten kunnen representeren met 1,23 
bit/pixel zonder waarneembare fout. We zien in dit schema ook dat de 
belangrijkste bijdrage tot de rate wordt geleverd door de eerste 3 fre
kwentiebanden. 
Variëren we de toewijzing van bits aan kontourstappen in Ai enigszins 
bv. door bij elke frekwentieband een bit toe te voegen, dan blijkt er 
±1,5 bit nodig te zijn voor reconstructie van het beeld I(x,y). 
Uit dit schema kunnen we ook lezen, dat bij weglating van detecteer-
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bits aantal bits bits bits per 
frekwentieband beeld- voor velden voor Moor pixel in 

punten e 6 in Ai A· ~ Ai I(x,y) ]_ 

]_ 

64c/]O ➔ 32c/]O 2x2 2 1 4096 12288 20027 1,23 
32c/1° ➔ ]6c/]O 4x4 3 2 1024 5120 7739 0,474 
16c/10 ➔ 8c/]O 8x8 4 3 256 1792 2619 0, 161 
8c/lO ➔ 4c/lO 16xl6 5 4 64 576 827 0,051 
4c/lO ➔ 2c/1° 32x32 6 5 16 176 251 0,015 
2c/]O ➔ lc/1° 64x64 7 6 4 52 75 0,0047 
Ic/JO ➔ Oc/1° 128xl28 8 7 1 15 23 0,0014 

Oc/Jo m in 8 1 8 8 0,0005 

bare kontouren in de frekwentieband 62c/1° ➔ 32c/1°, we kunnen volstaan 
met 0,47 bit/pixel. Bedenk hierbij dat deze frekwentieband die informa
tie over kontouren bevat, die we nog net kunnen waarnemen. Het weglaten 
van deze informatie zal niet leiden tot een subjectief merkbaar gemis 
aan kwaliteit, immers met 0,5 bit/pixel moeten we elk beeld dat infor
matie bevat tot 32c/lO foutloos kunnen coderen. 
Dit brengt ons direkt tot de in de inleiding voorgestelde distorsie
maat. Uit het voorgaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat 
elk beeld dat geen informatie bevat met een hogere spatiële frekwentie 
dan fi, foutloos met een rate R(i) kan worden gecodeerd. 
Of anders gezegd, wanneer we een beeld I(x,y) coderen volgens het voor
gestelde schema met een rate R(i), dan is alle informatie in de fre
kwentiebanden 1,2, .. ,i-1 verwijderd. De hoeveelheid informatie, die 
hiermee gemoeid is noemen we Df·• 

]_ 

0 

Hoe we de distorsie ervaren is een heel andere zaak. In dit model is de 
distorsie te koppelen aan het gemis aan hoger-frekwente informatie. 

2. De detector 

Het detecteren van oriëntatierichting en stapgrootte is een relatief 
eenvoudige zaak. Door de veronderstelling dat er slechts van een kon
tour sprake kan zijn in een veld Gi, is het slechts noodzakelijk de 
intensiteitswaarden van beeldpunten binnen Gi, in de oriëntatierichtin
gen te integreren. Dit sommatie-resultaat noemen we een oriëntatie
profiel. Het is evident dat in de oriëntatierichting loodrecht op de 
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juiste oriëntatierichting het profiel een konstante zal zijn. De detec
tor bepaalt nu aan de hand van deze profielen welke oriëntie het 
beste past bij de waarden van de beeldpunten in Gi. 

3. Intelligente beeldverwerking; patroonherkenning 

De verkregen data (8,~)i d.w.z. hoek en stap informatie over een kon
tour in veld Gi(m,n) van array Ai zijn direkt geschikt voor verdere 
verwerking. Innners, objecten, patronen, etc. zullen door samenhangende 
kontouren kunnen worden beschreven. Door nu de informatie m.b.t. kon
touren in naastligeende gebieden in Ai te vergelijken, zijn op in prin
cipe eenvoudige wijze kontourvolgers, objectherkenners e.d. te constru
eren. Ook textuur-beschrijving en -analyse is m.b.v. deze gegevens zin
vol uitvoerbaar. Textuur zal zich in het bijzonder manifesteren door 
(quasi) periodieke herhaling van kontour-oriëntatie-patronen in een 
array Ai. 

Resultaten 

Bovenstaande beeldcoderingsmodel is in een eerste opzet in een vereen
voudigde vonn op een rDP-11/34 13esimuleerd. 
De detector werkt op een gebied van 4x4 beeldpunten. Het oplossend ver
mogen is dus max. 32 perioden/graad. De frekwentiebanden lager dan 16 
perioden/graad zijn niet uitgevoerd maar vervangen door de gemiddelde 
waarde van het 4x4 beeldvlak te berekenen. Dit betekent dat wanneer er 
bij de reconstructie tocht zichtbare fouten optreden dat te wijten zal 
zijn aan het gebruik van deze gemiddelde waarde i.p.v. lager frekwent
filterbanden. Dit is ook inderdaad het geval, we zien de schaakbord
structuur van de gemiddelde waarden over 4x4 beeldpunten op enkele 
plaatsen, door de hoger frekwent informatie heen breken. 
Zo'n schaakbordstructuur creëert "valse" kontouren in x- en y-richting, 
en als de stap groot genoeg is, zal de waarnemer deze kontour als in
formatie opvatten, terwijl de richting van deze kontour juist niet past 
bij de lokale, echte oriëntaties. 
Deze reconstructie kost 1 à 1,2 bit/pixel. Dit is ruim boven de theore
tisch haalbare rate van 0,47 bit/pixel, terwijl het beeld ook voor lage
re frekwenties niet foutloos is. Een belangrijke bijdrage tot de ver
hoogde bitrate levert de gemiddelde waarde: ongeveer 0,4 bit/pixel. Ook 
kan de kontourstap met deze vereenvoudigde methode niet efficient geco
deerd worden omdat, in tegenstelling tot het echte bandfiltermodel, 
niet de garantie bestaat dat een gedetecteerde kontour in het 4x4 beeld
vlak, tot het frekwentie-interval van 16p/JO ➔ 32p/JO behoort. Deze 
kontour kan ook lager-frekwent informatie beschrijven en kan dus niet 
zonder meer met minder bits gecodeerd worden. 
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SCHATTING EN DETEKTIE VAN SPRONGSGEWIJZE VERANDERINGEN IN HET 

ELECTROENCEFALOGRAM: EEN MARTINGAAL AANPAK 

B. Kemp* 

Veranderingen in slaapdiepte gaan gepaard met sprongsgewijze veran

deringen in celnetwerken in de hersenen en dus in het waargenomen 

stochastische electroëncefalogram (EEG). Een eenvoudig model be

schrijft het EEG als waarnemingen in additieve witte Gaussische 

ruis van een amplitude gemoduleerd bekend signaal. Op basis van 

een martingaal representatie van het amplitude modulerende sprong

proces kan een optimale schatter-detektor voor slaapstadia (het 

sprongproces) worden afgeleid. In de afleiding wordt gebruik ge

maakt van It6's differentiatieregel, een filterresultaat van 

Wonham en de relatie tussen schatting en detektie. 

1. HET PROBLEEM 

Het ~ype slaap van een mens verandert in de loop van de nacht volgens 

een sprongsgewUs, stochastisch patroon (fig. 1). De slaapstadia onder-

Figuur 1. Een slaapdieptepatroon (hypnogram). 

scheiden zich van elkaar door verschillen in spierspanning, oogbewegin

gen, EEG verschijnselen enz. Sommige afwijkingen van dit patroon geven 

informatie over slaap- en andere stoornissen. De beoordeling van zo een 

nacht slaap is zeer tUdrovend en subjektief. Daarom ontwikkelen wU mo

menteel een geautomatiseerd slaapanalysesysteem. Een onderdeel hiervan 

is een optimale schatter-detektor voor een fysiologische parameter die 

het sprongsgewUs veranderende slaapstadium relateert aan sprongsgewUze 

veranderingen in het EEG. 

*· Afdeling Klinische Neurofysiologie, Academisch Ziekenhuis Leiden. 
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In de loop van drie afstudeeropdrachten aan de TH Twente (Braspen

ning 1976, Kemp 1976, Blom 1978) werd een bruikbaar model van een EEG

bron ontwikkeld op basis van een fysiologisch hersenmodel van Lopes da 

Silva et al. (1974). Een vereenvoudigde vorm van dit model (fig. 2) be

schrtjft de relatie tussen een fysiologische slaapstadiumparameter en 

het resulterende EEG. Het model wordt aangedreven door witte ruis 

al 

bl 

dw(t)/dt ~ du(tl/ dt •ITSJ ~(tl. 
_p~(t_l __ :@.s(tl ÎiJ] 

e{t) 

p(I) 1 
0----' t-

Figuur 2. Model van een EEG bron. 

a) Blokschema met Gaussische witte ruis dw(t)/dt en Markov 

slaapstadiumparameter p(t)r{D,l}. Banddoorlaatfilter G, 

laagdoorlaatfilter L. 

b) Gesimuleerd proces p(t) met bijbehorend 'EEG' e(t). 

dw(t)/dt; w(t) is het standaard Wiener proces. De stochastische slaap

stadiumparameter p ( t) = 1 tijdens de slaapstadia 2, 3 en 4. Tijdens de 

overige stadia is p(t)=O. De opeenvolgende intervallengtes worden in 

dit model verondersteld onderling onafhankelijk en exponentiëel verdeeld 

te zijn met gemiddelden TO en T1 (voor p(t)=O, respektievelijk p(t)=1 

intervallen) . 

Het probleem is nu het optimaal schatten en detekteren van de fy

siologische slaapstadiumparameter p(t) in het interval {O,T}, een nacht, 

uit observaties van het EEG e(t) uit datzelfde interval. Omdat de sig

nalen u(t) en s(t) uit e(t) kunnen worden gereconstrueerd (fig. 1), kan 

u(t) worden beschouwd als de observatie van een door p(t) amplitudege

moduleerd bekend signaal s(t) in additieve witte ruis dw(t)/dt: 

du(t)=p(t)s(t)dt + dw(t) ( 1) 

Ter wille van de eenvoud beperken we ons hier tot on-line schatting en 

detektie van p(t) in het interval {O,T} uit observaties u(t) in het 
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groeiende verstreken interval {O,t}. 

N.B. Alle differentiaal vergelijkingen zijn volgens Ito gedefiniëerd en 

s(t) anticipeert niet op w(t). 

2. VOORAFGAAND WERK 

Blom (1978) leidde een aantrekkelijke optimale detektor (fig. 3) af door 

het equivalente discrete tUd probleem op te lossen en vervolgens de li

mietovergang naar de continue tUd uit te voeren. 

De optimale schatter bleek reeds via een andere weg te zijn afgeleid: 

van Schuppen (1980) maakte ons a ttent op de mogelijkheid het stochastische 

proces p(t) te schrijven als een martingaal gedreven Markov sprongproces: 

dp(t)= [1 -p (t)]dq0 (t) p(t)dq 1(t) = 

={[1-p(t)] ITO - p(t)/T 1}dt + dm(t) , p(O)E:{0,1} (2) 

Hierin zijn q0 ( t) en q 1 ( t) onafhankelijke Poisson tel processen ( Snyder 

1975) met snelheden 1/T0 , resp. 1/T1 en m(t) is een martingaal, want: 

dm(t )=[1 - p(t) ] [dqo (t) -d t/To J - p(t) [dq1(t)-dt/T7] 

zodat E{m(t) lm(r) }=m(r) als r~t. 

(3) 

Hierdoor werd duidelUk dat de optimale schatter p(t)=E{p( t) ls(t)}, waar

in s(t) het groeiende verleden van u(t) is: s(t) ={u(r) jü~r~t}, was afge

leid door Wonham ( 1965) , zie ook Liptser en Shiryayev ( 1977) : 

dp(t)={[1-p(t)] /To-p (t)/T1}dt + s(t)p( t) [1-p(t)] [du(t)-p (t)s(t) dt] 

p(0)=T
1
/(T0+T

1
) (4) 

Deze niet lineaire differentiaalvergelUkirg wordt aangedreven door het 

standaard Wiener vernieuwingsproces u(t)-fp(r)s(r)dr. 

Implementatie van ( 4) is problematisch. D~ vergelijking is rioe ilijk fy

s isch te interpreteren, vooral door het produkt van de Wiener incremen

ten met het ervan afgeleide proces p(t) [1-p(t)]. Onder an dere de effec

ten van discretisering van het algoritme, begrenzing van de frekwentie 

band , hoogfrekwent afwijkingen van het model, zijn onduidelijk. Ito-Stra

tonovich correctietermen zijn niet voldoende. Ook treden instabiliteiten 

op (Clements en Anderson 1973). 

We hebben dus een aantrekkelijke detektor, afgeleid via de discrete 
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tijd en een niet aantrekkelijke schatter, afgeleid m.b.v. een martingaal 

representatie. In het volgende wordt getoond hoe een aantrekkelijke, fy

sisch interpreteerbare schatter-detektor kan worden afgeleid zonder de 

discrete tijd omweg te hoeven bewandelen. 

3. DE OPLOSSING OP BASIS VAN DE MARTINGAAL REPRESENTATIE 

We zullen het detektieprobleem oplossen door een implementeerbare dif

ferentiaalvergelijking te bepalen voor de toetsingsgrootheid A(t)=ln{L(t)} 

waarin L(t) het aannemelijkheidsquotient (likelihood ra tio) is. Er is een 

eenvoudige relatie tussen A(t) en de schatter p(t) zodat dan tevens het 

filterprobleem is opgelost. Deze relatie luidt: 

A(t) -ln[fU; (t) lp(t) =1}]-ln [ p(t) . 'o] 
- f{~ (t) jp(t)=O} - 1-p(t) ,

1 
, A(O)=O (5) 

waarin f{. 1 .} een conditionele kansdichtheidsfunktie voorstelt. Een cor-

responderende beslissingsdrempel (Bayes' minimale kostencriterium) is 

ln[,0;,1]. Omdat p(t) een proces is waar witte ruis in voorkomt, zie (4), 

mag op (5) niet de gewone kettingregel voor differentiëren worden toe

gepast. In plaats daarvan ge ldt Ito's differentiatiekettingregel met als 

resul taat de differentiaalvergelijking voor A(t) : 

door substitutie van (4) 

door substitutie van (5) 

De witte ruis bevattende term s(t)du(t) is eenvoudig te interpreteren 

en simulatie van de differentiaal vergelijking levert geen probleem meer 

op (fig. 3). 
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M.b.v. de inverse van (5) is de schatter p(t) eenvoudig uit ~(t) te 

bepalen (fig. 3): 

s 

u 
s du/dt-s /2 

(7) 

threshold 

Il ~-------"--~ decision 
-----~-comparison 

p 

Figuur 3. Optimale on-line detektor-schatter voor het Markov pro

ces p(t) uit figuur 2. Correlatie, gevolgd door niet 

lineaire afvlakking geeft de toetsingsgrootheid ~(t). 

De schatter p(t) is een funktie van ~(t). 

4.0PMERKINGEN 

- Door martingaalrepresentaties van sprongprocessen komt een uitgebreide 

theorie ter beschikking waardoor dit type, en wellicht ook andere, 

problemen eenvoudig is op te lossen. 

- Toepassing van Ito's regel op een geschikte funktie (5) transformeert 

een 'moeilijke' differentiaalvergelijking (4) in een eenvoudig implemen

teerbare (6). Wellicht lukt dat in meer gevallen waarin een theore

tisch correcte, maar moeiltjk implementeerbare schatter bekend is. 

- Onze toepassing betreft een fysiologische parameter in de hersenen 

maar er zijn wellicht ook andere mogelijkheden, b.v. bij communicatie 

(random telegraaf signaal in ruis) en verwerking van verruiste 

beelden met randen (edges). 
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EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK NAAR DE INFORMATIEMATEN VAN RENYI, DAROCZî EN 

ARIMOTO EN DE INVLOED VAN HUN PARAMETERS 

Jan C.A. van der Lubbe* 

1. INLEIDING 

Binnen de inforrna tie theorie speelt het kwantificeren van informatie 

een belangrijke rol. Sinds Shannon in 1948 zijn informatiemaat introdu

ceerde zijn er nog een aantal andere informatiematen geintroduceerd, 

welke beschouwd kunnen worden als generalisaties van Shannon's informa

tiemaat. Tot nu toe is er echter in de literatuur weinig aandacht be

steed aan een vergelijkend onderzoek naar deze informatiematen en aan 

de invloed van hun parameters. 

In deze bijdrage beschouwen we de informatiematen, welke door Renyi, 

Dar~czy en Arimoto ontwikkeld zijn. De eigenschappen van de ze informatie

maten zullen vergeleken worden en om met het oog op praktische toepas

singen een keuze van de waarden van de parameters mogelijk te maken zal 

de invloed van de parameters op de informatiemaat bestudeerd worden. 

We beschouwen een probabilistisch experiment X met uitkomsten x 1, ... , 

x en een kansverdeling P = (p 1, ..• ,p ), waarbij p. > 0 en I:p. 1. De 
n n i i 

informatiematen van Renyi, Daroczy en Arimoto worden als volgt gedefini-

eerd. 

a. De informatiemaat van de orde a , [Renyi (1960)], 

H (X) 
a 1-a 

*Thans werkzaam bij het 

a>O , a /1. 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 

Postbus 153, 8300 AD Emmeloord 
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b. De inforrna tiernaat van het type B, [Daroczy ( 1970)], 

l [ Il Bl 1-B 1 - I: P. ' 
1-2 i= 1 1. 

B > 0, B # 1. 

c. De R-norm informatiernaat, [Arimoto (1971), Boekee en Van der Lubbe 

( 19 80)], 

R 
R-1 R > 0, R # 1. 

In de volgende paragrafen wordt de inforrnatiemaat van Shannon aangegeven 

met HS ( X). 

2. EIGENSCHAPPEN VAN DE INF0RMATIEHATEN 

a. Als we met betrekking tot de informatiemaat van de orde a en de in

formatiernaat van het type B stellen a = R respectievelijk B = R, dan 

vinden we voor 0 < R < 1, 

Voor R > 1 hebben we de volgende ongelijkheid, 

1-21-R 
9,n(2).Hs(X) > 9,n(2).Ha(X) >HR(X);;;. R-1 HB(X). 

We concluderen dat de inforrnatiernaat van het type B voor 0 < B < 1 en 

B > 1 niet direkt vergeleken kan worden met Ha(X) en HR(X). 

b. Ten aanzien van het gedrag van de inforrnatiematen als functie van hun 

parameters kunnen we het volgende opmerken. Voor a 1 > a 2 geldt: 
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dus de informatiemaat van de orde ais op zijn definitiedomein dalend 

in a. Tezamen met de volgende twee limiet gevallen, 

en 

lim H (X) 
a+O a 

lim H (X) 
a 

a--+oo 

2 
log ( n) 

2 
- log[max p.], 

]._ 
i 

volgt dat voor een toenemende waarde van de parameter a, uitgaande van 

een situatie waarbij de nadruk ligt op het aantal uitkomsten in plaats 

van op de kansverdeling van de uitkomsten zelf, de nadruk steeds meer 

komt te liggen op de grootste kans van de kansverdeling. 

Met betrekking tot de R-norm inforrnatiemaat volgt voor R
1 

> R
2

: 

Ook nu geldt, gebruikmakend van de limiet, 

1 - max p~, 
i L 

dat voor toenemende waarde van R de grootste kans van de kansverdeling 

P steeds meer de waarde van de informatiemaat bepaalt. 

Zoals nader toegelicht zal worden, is de inforrnatiemaat van het type 

Bop zijn definitiedomein in het algemeen noch monotoon stijgend noch 

monotoon dalend in de parameter B, Verder geldt: 

en 

lim HS (X) n-1 
s+o 

De niet-rnonotoniciteit van H
6

(X) beIIDeilijkt de keuze van de waarde S 

en maakt de informatiemaat van het type Sop zichzelf minder geschikt 

voor praktische toepassingen. Voor de inforrnatiemaat van de orde a en 
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de R-norm informatiernaat geldt dat door de keuze van een grotere waarde 

van de para~ter een groter gewicht aan max pi. toegekend kan worden. 
i 

c. De inforrnatiematen van Renyi, Daroczy en Arirnoto bereiken alleen een 

maximum, dat gelijk is aan 0, voor het geval dat een van de uitkomsten 

van een probabilistisch experiment optreedt met kans 1. De maxima van 
1 

de drie informatiernaten, welke optreden voor pi n' i=l, ... ,n, zijn 

echter verschillend. We vinden: 

H (X) 
2 

rnax log(n), 
i 

Cl, 

1-n l-13 
max H1/X) 

]-21-6 ' i 

R~l [ l 
';R l 

HR (X) max - n . 
i 

Bij de informatiemaat van de orde a wordt voor alle waarden van a het

zelfde maximum gevonden, terwijl voor tt
6

(x) en HR(X) de maximale waarde 

afhankelijk blijft van de para~ter. Voor n=2 vinden we rnax H (X) = 
i Cl, 

m~x H
6

(x) = 1. 
]_ 

Omdat de minima gelijk aan O zijn, geven de maximale waarden van de 

informatiematen tevens de bereiken van de informatiematen aan. Door de 

keuze van een grote waarde van R zal het bereik van HR(X) toenemen. Aan

gezien erniets over het monotone karakter van H
6

(x) gezegd kan worden, 

is het moeilijk de relatie tussen de waarde van 6 en het bereik van 

H
6

(X) aan te geven. 

d. Stel Y is een probabilistisch experiment met kansverdeling Q. Een 

inforrna tiemaa t H(X) is "order pres erving" ten opzfr_h te van de Shannon 

inforrnatiemaat, als H8 (Y) > H8 (X) impliceert H(Y) > H(X). 

Als H8 (Y) > H8 (X) dan kan bewezen worden dat HR(Y) > HR(X) voor alle 

RE (R0 ,R
1
), waarbij R0 E [O, I) en R1 E (l, 00 ] en waarbij zowel R0 als 

R
1 

afhangen van de kansverdelingen Pen Q. De inforrnatiernaten van Da

roczy en Renyi blijken op dezelfde wijze "order preserving" te zijn ten 

op zich te van Shannon' s inforrna tiemaa t. 
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Als we stellen a=B=R dan zijn de informatiematen van Renyi, Daroczy 

en Arimoto op hun gehele definitiedomein onderling "order pres erving". 

e. Een belangrijke eigenschap van de Shannon informatiemaat is de addi

tiviteitseigenschap. Ook de informatiemaat van de orde ais additief 

aangezien voor onafhankelijke probabilistische experimenten X en Y geldt: 

H (X,Y) = H (X) + H (Y). 
a a a 

De informatiemaat van het type Ben de R-norm informatiemaat zijn daar

entegen pseudo-additief. Voor onafhankelijke probab il is tische experimen

ten X en Y gelden de volgende vergelijkingen, 

en 

De betekenis van additiviteit en pseudo-additiviteit zullen verklaard 

worden. 

f. Zowel ¾ (X) als HB (X) zijn concaaf in Pvoor alle waarden van de parame

ters op het definitiegebied. De informatiemaat van de orde ais concaaf 

voor O < a < 1; voor a > 2 en n > 2 is H (X) noch convex noch concaaf. 
- a 

De concaviteitseigenschap kan van belang zijn bij het definiëren van 

conditionele informatiematen, welke voldoen aan de intuitieve eigenschap 

dat de marginale informatiemaat groter dan of gelijk aan de corresponde

rende conditionele informatiemaat is. Echter zoals aangetoond door Van 

der Lubbe (1981) kunnen er ook conditionele informatiematen gedefinieerd 

worden welke aan deze eigenschap voldoen zonder dat concaviteit van de 

marginale maat noodzakelijk is. 

De invloed van de parameters op de geometrische positie van alle kans

verdelingen welke tot de zelfde hoeveelheid informatie leiden zal geëxpli

ceerd worden 
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3. CONDITIONELE INFORMATIEMATEN EN DE BAYES FOUTKANS 

Uitgaande van de marginale informatiematen van Renyi, Daroczy en Ari

moto is het mogelijk een aantal conditionele informatiematen te defini

eren, die aan de bovenvermelde intuitieve eis met betrekking tot de re

latie tussen marginale en conditionele informatiemaat voldoen. De ver

schillende mogelijkheden voor conditionele informatiematen zullen be

licht worden. Met behulp van al deze conditionele informatiematen zijn 

we in staat onder- en/of bovengrenzen te geven voor de Bayes foutkans 

Pe. 

Als de conditionele kansen gegeven zijn door p .. = p(x./y.), waarbij 
iJ i J 

p .. volgt uit 
iJ 

p(x. ,Y .) = p ... q., dan leidt de optimale beslissingsregel 
i J ij J 

volgens Bayes tot een gemiddelde foutkans gegeven door 

p 
e 

m 
1 - L 

j=l 
q. [max p .. ]. 

J i iJ 

Een tweetal conditionele informatiematen is van bijzonder belang met be

trekking tot grenzen voor de foutkans, omdat de op deze conditionele in

formatiematen gebaseerde grenzen willekeurig dicht de foutkans kunnen 

naderen. Voor Ha (X) hebben we 

H (X/Y) 
a 

2 [ m [ n a]a21] log _L q . . L pi. 
J=l J i=l J 

, a > 0 en a -! 1. 

De volgende conditionele informatiemaat is gerelateerd aan HR(X): 

- 1 - L R [ m 
R-1 . l 

J= 
[ ] 

l l n R R 
q. L p. ' 

J i= 1 i 

R > 1. 

Het verband tussen H (X/Y) en P wordt voor a > 1 gegeven door 
u e 

1-a . H (X/Y) -Ha(X/Y) 
1-2 a a < P < 1-2 

e 
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Voor HR(X/Y) en Pe vinden we voor R > 1: 

R 

,;::; 1 - [ 1 - R- l H (X/Y) ]R- l 
R R 

Voor a ➔ 00 respectievelijk R ➔ oo gelden de gelijktekens. Als we stellen 

a = R dan kunnen de grenzen voor R > 1 gecombineerd worden tot, 

1-R R 
1Z Ha(X/Y) R-l -H (X/Y) 

1-2 ¾- H (X/Y)¾P¾l-2 a =1- [1- R-I HR(X/Y)]R-I_ 
R R e R , 

De conditionele informatiematen met betrekking tot H
6

(x) leveren ook 

onder- en bovengrenzen voor de Bayes foutkans Pe. Echter in het algemeen 

geldt niet dat voor S ➔ 00 de grenzen P willekeurig naderen. 
e 

4. CODERINGSTHEOREMA'S 

Gegeven een set van n codewoorden xi met kansverdeling P, pi> 0 voor 

alle i. De codewoorden zijn opgebouwd uit symbolen van het codealphabet 

S = (s 1, .•. ,sD)' D ¾ 2. Verder nemen we aan dat de lengten van de code

woorden voldoen aan de Kraft-ongelijkheid LD-Ni ¾ 1. Voor de informatie

maten van Renyi, Daroczy en Arimoto kunnen broncoderingstheorema's afge

leid worden door geschikte keuzen van de lengtematen. 

> 0 en a ! 1 gegeven door: De lengtemaat m.b.t. H (X) wordt voor a 
a N.(1-a) 

2log [ ~ p.D ia l 
i=I i 

.E (X;N) 
a 

Gebruikmakend van de relaties die er voor a=S=R tussen de informatiema

ten van Renyi, Daroczy en Arimoto bestaan kunnen uit .E (X;N) de lengte-
a 

maten .E
6

(x;N) en .ER(X;N), die gerelateerd zijn aan de informatiemaat 

van het type S respectievelijk aan de R-norm informatiemaat, afgeleid 

worden. De lengtematen .Ea(X;N), .E
6

(x;N) en .ER(X;N) bevatten allen de 

gemiddelde lengte van de codewoorden als bijzonder geval. De lengtemaat 

.Ea(X;N) is additief, terwijl .E
6

(x;N) en .ER(X;N) pseudo-additief zijn. 
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De volgende coderingstheorema.'s gelden nu: 

a. H (X) ~ ! (X;N) < H (X) + 2log(D), a a a 

1-S 1-D l-S 
b. Hs(X) ~ !s(X;N) < Hs(X) D + 1-21-S 

1-R 1-R 
R R R 

c. HR(X) ~!R(X;N) < HR(X).D + R-l [1 - D ] . 

De bovengrenzen zijn geldig onder de voorwaarde dat voor alle i, 

D log 

waarbij a achtereenvolgens door Sen R vervangen moet worden. 

De gelijktekens gelden desda voor alle i: 

D 

-N. 
i 

waarbij a vervangen dient te worden door Sen R voor de coderingstheore

ma's m.b.t. H
6

(x) respectievelijk HR(X). 

De coderingstheorema.'s zullen onderling vergeleken worden en de invloed 

van de parameters zal aangegeven worden. Als de waarde van de parameter 

groter is dan 1 dan blijken de coderingstheorerna's te leiden tot optima

le lengten van de codewoorden die korter zijn dan die voor de Shannon 

informatiernaat voor grote kansen en die groter zijn voor kleine kansen. 

Voor het geval dat de parameter tussen Oen 1 ligt, vinden we een tegen

gesteld gedrag. 

5. ENKELE CONCLUSIES TEN AANZIEN VAN DE INVLOED VAN DE PARAMETERS 

Het onbepaalde gedrag van H
6

(x) als functie van Smaakt deze inforrna

tiemaat minder geschikt voor praktische toepassingen dan HR(X) en Ha(X). 

Bij de informatiemaat van de orde a en de R-norm inforrnatiemaat bepaalt 
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de keuze van de waarde van de parameter het gewicht dat aan de grootste 

kans van de kansverdeling toegekerid moet worden; voor grotere waarden 

van de parameter neemt de invloed van de grootste kans toe. Verder volgt 

met betrekking tot HR(X) dat het bereik toeneemt voor toenemende R. 

De informatiemaat van de orde a en de R-norm informatiernaat geven 

aanleiding tot conditionele informatiematen, die doordat zij in het 

limietgeval voor a + 00 respectievelijk R + 00 gelijkwordenaan de Bayes 

foutkans, bij uitstek geschikt zijn om grenzen aan te geven voor deze 

foutkans. 

Tenslotte bepaalt de keuze van de waarde van de parameter de optimale 

code volgens de coderingstheorema's voor de informatiematen van Renyi, 

Daroczy en Arimoto. 
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OVERZICHT VAN RECENTE RESULTATEN OP HET GEBIED VAN HET 

MULTIPLE ACCESS KANAAL 

E.C. van der Meulen+ 

In deze bijd1'age beschrijven we in het kort enkele van de be

langrijkste en meest r ecente resultaten betreffende het multiple 

access kanaal . In het bijzonder worden het diskrete multiple 

access kanaal met ongecorreleerde bronnen, het Gaussische mul

tiple access kanaal, het diskrete multiple access kanaal met 

gecorreleerde bronnen, en het multiple access kanaal met feed

back besproken . 

1. INLEIDING 

Het multiple access kanaal werd voor het eerst beschouwd door 

Shannon [24] in diens artikel over het twee-weg kanaal dat het begin

punt geweest is van de multi-user informatietheorie. Shannon [24] be

schreef echter alleen het model van het multiple access kanaal, maar 

gaf geen oplossing voor het capaciteitsgebied ervan. Zoals bekend, is 

de karakterisering van het capaciteitsgebied van het twee-weg kanaal 

nog steed s een onopgelost probleem sinds het door Shannon [24] werd 

gesteld. 

Een multiple access kanaal is een kanaal met twe e of meer inputs 

en êên output. Een diskreet geheugenloos multiple access kanaal met 

twee inputs bestaat uit twee input-alfabetten:X:1 en:X:2 , een output 

alfabet 'Y, en een stochastische overgangsmatrix {p(ylx 1,x2)}. Hier 

stelt p(ylx
1
,x2) de kans voor dat het symbool y ontvan gen wordt, ge-

+ Katholieke Universiteit Leuven 

Departement Wiskunde 

Celesti j nenlaan 200 B 

B-3030 LEUVEN 
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geven dat x
1 

en x
2 

gestuurd worden door respectievelijk zender 1 en 

zender 2. 

Een Gaussisch multiple access kanaal met additieve witte ruis 

en twee inputs wordt, in het geval van diskrete tijd, beschreven door 

de operatie 

i=l, 2, ..• 

waar de Z. onderling onafhankelijke identiek verdeelde normale 
l. 

stochastische veranderlijken zijn met gemiddelde nul en variantie N, 

onafhankelijk van de input-signalen x1i en x
2
i, zodanig dat voor alle 

input-rijen~! = (x 11 , ... ,x 1n) en ~
2 

= (x21 , ... ,x
2
n) voldaan is aan 

de voorwaarde 

n 

I 
n t=l 

2 x . .;;p_, 
1.t l. 

i=l ,2 

voor elke bloklengte n, waarbij Pi het vermogen voorstelt van zender 1.. 

In deze bijdrage bespreken we achtereenvolgens resultaten be

treffende het diskrete multiple access kanaal met ongecorreleerde 

bronnen, het Gaussische multiple access kanaal, het diskrete multiple 

access kanaal met gecorreleerde bronnen, het multiple access kanaal 

met feedback, en enkele andere resultaten aangaande het multiple access 

kanaal. 

2. HET DISKRETE MULTIPLE ACCESS KANAAL MET ONGECORRELEERDE BRONNEN 

Het diskrete geheugenloze multiple access kanaal met ongecorre

leerde bronnen werd in 1971 geanalyseerd door Ahlswede [IJ en van der 

Meulen [ 27]. Ahlswede [ 1 J vond een eenvoudige karakterisering ·van het 

capaciteitsgebied van dit kanaal in termen van enkelvoudige kanaal

operaties, terwijl in [27J een aanvullende karakterisering gegeven 

werd door middel van een limietuitdrukking. In multi-user informatie

theorie zoekt men bij voorkeur naar eenvoudige, berekenbare uitdruk

kingen voor een capaciteitsgebied, maar vooralsnog lukt het niet in elke 

situatie een dergelijke karakterisering te geven. De karakterisering 

van Ahlswede [IJ werd later gewijzigd in een andere uitdrukking door 
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Ahlswede [2] en Liao [19]. 

Een code (n,M
1

,M
2

,µ) voor een diskreet geheugenloos multiple 

access kanaal met twee inputs en twee ongecorreleerde bronnen bestaat 

uit MI codewoorden u I i E :X: 7, M
2 

codewoorden u2j E :X: ~, en MI M2 decodeer

verzamelingen D .. C 'Yn zodat 
1-J 

Een paar transmissiesnelheden (R
1

,R
2

) behoort tot het capaci

teitsgebied C als er, voor elke E > 0 en elkeµ, 0 < µ <1, voor vol

doende groten een code (n,M
1

,M
2

,µ) bestaat zodanig dat 

M.> exp
2
{n(R.-s)}, i=l,2. 

]_ ]_ 

Voor elke kansverdeling p(x 1,x2) op :X:
1 

x:X:
2 

onderscheiden we 

drie mutuele informaties, t.w. I(X 1;YIX
2
), I(X

2
;Ylx 1), en I(X 1,x

2
;Y), 

welke op de gebruikelijke wijze gedefinieerd zijn (zie b.v. Gallager 

[15]). De karakterisering verkregen door Ahlswede [2] en Liao [19] 

wordt beschreven door de volgende stelling. 

Stelling 1 : Het capaciteitsgebied van het diskrete geheugenloze 

multiple access kanaal (:X:
1

x:X:
2

, p(ylx 1,x
2
),11) wordt gegeven door de 

convex omhullende van de vereniging van verzamelingen 

C(p1,P2) = { (RI ,R2) 0 ,( RI ,( I(Xl;YIX2) 

0 ,( R2 ,( I(X2;YIX1) 

RI + R2 ¾I(X
1
,x

2
;Y) 

waarbij de vereniging genomen is over alle onafhankelijke kansverde-

1 ingen op :X:
1 

x :X:
2

. 

Bierbaum en Wallmeier [5] hebben aangetoond dat het inderdaad 

nodig is in bovenstaande stelling de convex omhullende te nemen, omdat 

de vereniging van de verzamelingen C(p
1

,p
2

) op zichzelf niet noodzake

lijk convex is. 

De karakterisering van Ahlswede [2] is gebaseerd op een code-



90 

ringstheorema en een zwakke omkeerstelling. Onlangs heeft Dueck [10) 

een sterke omkeerstelling afgeleid voor het diskrete geheugenloze 

multiple access kanaal, welke de eerste sterke omkeerstelling in multi

user informatietheorie is met de gemiddelde fout als criterium. 

Ahlswede [3] heeft inmiddels een ander bewijs van dit resultaat van 

Dueck gegeven en de formulering van deze omkeerstelling enigzins ver

scherpt. 

3. HET GAUSSISCHE MULTIPLE ACCESS KANAAL 

Voor het Gaussische multiple access kanaal hebben Cover [6] en 

Wyner [31) een uitdrukking voor het capaciteitsgebied afgeleid die 

overeenkomt met de karakterisering gevonden in het diskrete geval. 

Deze kan als volgt geformuleerd worden. 

Stell i ng 2 : Het capaciteitsgebied van het Gaussische multiple 

access kanaal met witte ruis, twee inputs, input powers P
1 

en P
2

, en 

ruisvariantie N wordt, in nats per transmissie, gegeven door 

waarbij C(P) = (l/2)ln(l + P/N). 

0 < R
1 

< C(P
1

) 

0 < R
2 

< C(P
2

) 

R1 + R
2

<C(P
1 

+ P
2

)} 

Het spectrale Gaussische multiple access kanaal (d.w.z. een 

multiple access kanaal waarvan de operatie beschreven wordt door een 

continu Gaussisch proces met een spectrale dichtheid) werd onderzocht 

door Keilers [17) die het capaciteitsgebied ervan bepaalde. 

4. HET DISKRETE MULTIPLE ACCESS KANAAL MET GECORRELEERDE BRONNEN 

Slepian en Wolf [25) analyseerden het geval van een diskreet 

multiple access kanaal met twee inputs, en drie onafhankelijke bronnen 

waarbij input x 1 gekoppeld is aan bron 1, input x 2 aan bron 2, en 

bovendien beide inputs gekoppeld zijn aan bron 3. Dit model is equiva

lent aan een situatie van een multiple access kanaal met twee inputs, 
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en twee bronnen die op een speciale manier gecorreleerd zijn. Voor 

deze communicatie-situatie bepaalden Slepian en Wolf [25] het capaci

teitsgebied. 

Het probleem van het vinden van het capaciteitsgebied van een 

multiple access kanaal met willekeurig gecorreleerde bronnen is echter 

nog ver van opgelost. Cover, El Gamal, en Salehi [7] analyseerden 

dit probleem als volgt. Laat ('lL,'lJ,p(u,v)) een gecorreleerde bron 

voorstellen die onderling onafhankelijke identiek verdeelde stochas

tische verander lijken (U.,V.), i=l,2, ... produceert volgens de biva-
l. l. 

riate kansverdeling p(u,v). Bron'U, is verbonden met input x
1

, en 

bron 'lJ met input x 2 . Een code van bloklengte n bestaat nu uit twee 

encodeerfunkties 

Il C)I Il :x:n Il •.()yll_ ,y,Il

2 ~l : u., - 1 ' ~2 v w 

en de decodeerfunktie 

De foutenkans wordt gegeven door 

p: = Pr{(.!:'_n,~n) F ~n(Yn) } . 

Men zegt dat de bron ('1L,'ll,p(u,v)) betrouwbaar verstuurd kan worden 

over het diskrete geheugenloze multiple access kanaal 

( :x:) X :x:2 ' 
met Pn- 0 

e 

p(ylx 1 ,x2), 11) als er een rij blokcodes (.'.:~•~~.~n) bestaat 

als n- 00 • Cover, El Gamal, en Salehi [7] toonden het 

volgende aan. 

Stell-ing 3 : Een diskrete gecorreleerde bron ('1L,'ll,p(u,v)) 

kan betrouwbaar verstuurd worden over een multiple access kanaal 

(:X: 1 x:X:
2

, r(ylx 1,x2),'Y) als er kansverdelingen p(s), p(x
1

1s,u), 

p(x2 1s,v) bestaan zodat 

H(U IV) < I(Xl;Y IX2,V,S) 

H(VIU) < I(X2;YIX1,U,S) 

H(u,vlw) <r(x
1 
,x2 ;YIW,S) 

H(U,V) < I(X 1,X2;Y) 



92 

waarbij p(s,u,v,x
1

,x
2

,y) = p(s)p(u,v)p(x
1 
[u,s)p(x

2
l v,s)p(ylx 1 ,x2). 

In [7] wordt aangetoond dat Stelling 3 als speciale gevallen be

vat : a) de Slepian-Wolf data-compressie stelling voor gecorreleerde 

bronnen [26], b) de codeerstelling van Ahlswede [2] en Liao [ 19] voor 

het diskrete geheugenloze multiple access kanaal met twee inputs en 

ongecorreleerde bronnen, en c) het capaciteitsgebied van het multiple 

access kanaal met speciaal gecorreleerde bronnen beschouwd door 

Slepian en Wolf [25]. 

Stelling 3 geeft voldoende voorwaarden voor transmissie van een 

gecorreleerde bron over een gegeven multiple access kanaal. Dueck 

[Il] heeft aan de hand van een tegenvoorbeeld aangetoond dat deze voor

waarden niet noodzakelijk zijn. De oplossing van het capaciteitsge

bied van het multiple access kanaal met gecorreleerde bronnen is 

daarom nog niet bereikt met Stelling 3. Ahlswede en Han [4] hebben 

deze onderzoekingen voortgezet en o.m. een nieuw bewijs gegeven van 

Stelling 3. Bovendien beschouwen deze auteurs verschillende andere 

methoden van aanpak voor bovenstaand probleem, zoals b.v. het idee 

van gecorreleerde kanaal-codes. 

5. HET MULTIPLE ACCESS KANAAL MET FEEDBACK 

Gaarder en Wolf [14] toonden aan de hand van een voorbeeld aan 

(het z.g. noiseless binary erasure multiple access kanaal, voor het 

eerst behandeld in [27]) dat noiseless feedback het capaciteitsgebied 

van het diskrete geheugenloze multiple access kanaal kan vergroten. 

Cover en Leung-Yan-Cheong [8] generaliseerden vervolgens het schema 

van Gaarder en Wolf [14] en vonden een gebied van bereikbare trans

missiesnelheden voor dit kanaal, maar slaagden er niet in de mogelijke 

optimaliteit van dit gebied aan te tonen. Het gebied van Cover en 

Leung-Yan-Cheong [8] wordt gekarakteriseerd door de volgende stelling. 

Stelling 4 : Voor een diskreet geheugenloos multiple access 

kanaal met twee inputs, twee ongecorreleerde bronnen, en feedback wordt 

een gebied van bereikbare transmissiesnelheden gegeven door 
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.'R. = {(Rl ,R2) 0 ,;;; Rl ,;;; I(X 1;YJX2,U) 

0 ,;;; R2 ,;;; I(X2 ;Y JX1,U) 

Rl + R ,;;; I(X 1,x
2

;Y), p E 1} 
2 

waarbij 1 de verzameling is van alle kansverdelingen van de vorm 

p(u,x 1,x2 ,y) = p(u)p(x 1\u)p(x2 Ju)p(yJx 1,x2) 

zodanig dat IIC\.111 ,;;; min {IIJ\11 · 11:X:)1, 111111 } . 

In het bovenstaande duidt IIC\.111 de cardinaliteit aan van het 

hulpalfabet<\.Lwaarin de veranderlijke U zijn waarden aanneemt. De 

eigenlijke ongelijkheid voor IIC\.111 zoals aangegeven in Stelling 4 is 

afkomstig van Salehi [21 ]. Willems [29] heeft onlangs aangetoond dat 

het gebied .'R. al convex is en het dientengevolge niet nodig is de con

vex omhullende te nemen zoals aanvankelijk door Cover en Leung-Yan

Cheong [SJ werd gedaan. 

0zarow [20] analyseerde het Gaussische multiple access kanaal 

met feedback. Voor dit kanaal kan men op analoge wijze als in Stelling 

4 een bereikbaar gebied van transmissiesnelheden afleiden, echter met 

inachtneming van het Gaussische karakter va n het kanaal en de in de 

inleiding vermelde voorwaarden. 0zarow [20] nu heeft aangetoond dat 

voor het Gaussische multiple access kanaal met feedback het gebied ge

vonden door Cover en Leung-Yan-Cheong [8] niet het capaciteitsgebied 

is. Hij bereikte dit resultaat door een constructief codeerschema op 

te stellen gebaseerd op de klassieke codeerschema's van Schalkwijk en 

Kailath L22J en Schalkwijk [23J, oorspronkelijk afgeleid voor het 

Gaussische één-weg kanaal met feedback. Met behulp van een aanpassing 

van dit schema toonde 0zarow [20] aan dat men voor het Gaussische mul

tiple access kanaal met feedback over het algemeen een groter transmis

siegebied kan aangeven dan op grond van Stelling 4 verkregen wordt. 

In het bijzonder leidde 0zarow [20] de volgende stelling af. 

Stelling 5 : Het capaciteitsgebied van het Gaussische multiple 

access kanaal met additieve witte ruis, twee inputs, en feedback wordt, 

in nats per transmissie, gegeven door 
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C= { (R 1 ,R2) 0 ¾ Rl ¾ c(P 1(1-/)) 
0 ¾ R2 ¾ C (p 2 ( 1-o 

2 
)) 

Rl + R2 ,,;; C(P
1

+P
2

+2 p /P
1
P

2
), 0 ,,;; p ,,;; 1} . 

waarbij C(P) = (1/2)ln(I + P/N). 

Bovenstaande stelling houdt in dat het gebied afgeleid door 

Cover en Leung-Yan-Cheong [8] niet optimaal is in het geval van het 

Gaussische multiple access kanaal met feedback. Voor het diskrete 

geheugenloze multiple access kanaal met feedback echter heeft Willems 

[29] onlangs aangetoond dat voor een bepaalde klasse van discrete 

multiple access kanalen het gebied afgeleid door Cover en Leung-Yan

Cheong [8] wel het feedback-capaciteitsgebied is. Het noiseless binary 

erasure multiple access kanaal beschouwd door Gaarder en Wolf [14] be

hoort tot deze klasse. De bepaling van het capaciteitsgebied van een 

willekeurig diskreet geheugenloos multiple access kanaal met feedback 

blijft evenwel nog een open probleem. 

6. ANDERE RESULTATEN 

Dueck [1 2] introduceerde het begrip partial feedback. Willems, 

van der Meulen, en Schalkwijk [30] toonden aan dat met gedeeltelijke 

terugkoppeling (d.w.z. feedback van de ontvanger naar slechts één zen

der in plaats van naar allebei de zenders) het gebied van Cover en 

Leung-Yan-Cheong [8] ook bereikbaar is. King [18] bestudeerde multiple 

access kanalen met gegeneraliseerde feedback. Cover, McEliece, en 

Posner [9] bestudeerden het multiple access kanaal in afwezigheid van 

synchronisatie, evenals Grigor'ev [16]. Een overzicht van de resultaten 

op het gebied van het multiple access kanaal tot aan 1976 is gegeven in 

van der Meulen [28], terwijl een meer recent artikel van El Gamal en 

Cover [13] verschillende bewijstechnieken voor multi-user kanalen be

handelt, waaronder ook het multiple access kanaal, en tevens een bij

gewerkte bibliografie bevat. 
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ON PETRY' S EXTENSION OF A SOURCE CODING ALGORITHM 

J. PIETER M. SCHALKWIJK 

Presented at the Information Theory Meeting, Zoetermeer, 

The Nether lands , 21-22 May, 1981. 

Abst.Y'act 

Schalkwijk ' s variable- to- fixed source coding algoY'ithm uses a 

multidimensional aY'Y'ay to corrrpute the fixed length codewoY'd (lexi co

graphical index) . The nwnbey, of dimension of thi s array equals the 

size of the souY'ce alphabe t. This makes the algorithm les s attractive 

for higheY' alphabet souY'ces . Pety,y 's extension uses a lineaY' array 

iry,espective of the size of t he so urce alphabe t. 

THE EXTENDED ALGORITHM 

Consider a sequence u
0

u
1 
... of independent i denti ca lly d istribu

ted (i.i.d.) source symbo ls. To source code this sequence into code-

words of a fixed length Schalkwijk, Petry , and Antonio [1] chop the 

u
0

u
1 
... sequen ce in pieces of about the same p robability, i.e. 
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For each piece u. +l'u. +
2

, ... , ui 
1 

we determine the lexicographical 
lt lt t+ 

index. As this index uniquely determines the associated piece 

u. +l' u. 
2

, ... , u. of the source sequence u
0

u 1 ... , it can be 
lt it+ lt+l 

used as the shortest possible fixed length codeword. 

Let U be an information source with, for example, a binary alpha-

bet {a,b}, and let P[u=a] = p, P[u=b] = q = 1-p, p>q. Further, let 

k 
p = q 

i k,Q, 
r k>i, and gcd (k,i) = 1. A piece u. 

1
,u. 

2
, ... , 

lt + lt+ 

of source symbols with x
1 

letters a, and x
2 

letters b now has a 

probability 

( 1) 

The chopping of the source sequence u
0

u
1 
... now happens as follows. 

For the piece starting with ui +l'ui +2 , ... , terminate as for 
t t 

ui +l'ui + 2 , ... , u. 1 ,u. one has x 1 i + x 2k2n, while for 
t t lt+l- lt+l 

u. +l'u· +2 , ... , ui _ 1 simultaneously y 1i + y 2k<n (where y 1 , and 
lt lt t+l 

y 2 are, of course, the numbers of a's and b's in ui +l'""", ui _ 1 , 
t t+l 

respectively). Now define the dictionary Vn as, 

V l VOV1 ••• V (#a's in vo ... V )i + (#b's in vo ... V ) k 2 n & (2) 
n m m m 

(#a's in vo ... vm_l)i + (#b's in vo ... vm-1) k < n } . 

For the size c :=Jv J of the dictionary V , we get the recursion 
n n n 

C 
n 

c O + c k, n E IN, and c n-x- n- n 
1 for n s; 0. ( 3) 
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Now assume an ordering a < b (a preeedes b) , i.e. a < abb < abba < abbb <ba. 

V in 
q 

the dietionary Vn' whieh is defined as the number of sequenees in Vn 

V , 
q 

is now given by 

in_~(v1 ... vq) for v 0=a, 

in(v0v 1 ... vq) (4) 

en_~+ in-k(v 1 ... vq) for v 0=b. 

Egn. (4) is the basis for the extended eoding strategy. 

2 2 As the simplest example, take k=2 and l=l. This implies p =q=r 

or p=(-1+/5)/2 = .61803. Further, 

n=l Vl {a,b} e
1

=2 

n=2 v2 {aa,ab,b} e 2=3 

n=3 v3 {aaa,aab,ab,ba,bb} e
3

=5 

With (3) we eompute the en-array of Fig. 1. The eoding algorithm 

n 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

0 -1 

C 89 55 34 21 13 8 5 3 2 
n ~-=-a b 

Fig. 1. Traversing the en-array 
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follows from (4). In Fig.1 take one step to the right for an "a", and 

two steps to the right fora "b". Add the cn's that are underlined 

(b-step cn's), and find 

i (ba bb aa) 55 + 13 + 5 73. 

For sources with a larger alphabet we have more than twostep sizes 

with which to traverse the en-array! 
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THE AND-GATE 

J. PIETER M. SCHALKWIJK 

Presented at the Information Theory Meeting, Zoetermeer, 

The Netherlands, 21-22 May, 1981. 

Abstract 

Shannon (1961) derived inner and outer bounds to the capacity 

region of the two-way channel (TWC). As an exarrrple of a sirrrple TWC 

for which the inner and outer bounds differ, Shannon uses Blackwell's 

binary multiplying channel (BMC). Whereas Dueck (1979) gave an in

stance of a TWC where the capacity region exceeds the Shannon &nner 

bound region it was as yet unknown whether or' not there exist coding 

schemes that outperform the Shannon inner bound region for the BMC. 

Th1:s paper presents such a coding scheme .' 

I. INTRODUCTION 

Shannon [1] derived inner and outer bounds to the capacity region, 

C (TWC) , of the TWC, see Fig. 1. A 'i'WC is a discrete memoryless channel 

with finite input and output alphabets, and defined by a matrix 

{P(y
1

,y
2

1x
1
,x

2
)} of transition probabilities. Shannon's inner bound 

TWC 

Fig. 1. The two-way channel. 
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region equals the convex hull of the region of rate pairs 

(I(X
1

;Y
2

\x
2
), I(X

2
;Y

1
\x

1
)), where the input distribution P(x

1
,x

2
) is 

allowed to vary over all product distributions P(x
1

,x
2

) = P(x
1

)P(x
2
). 

Likewise, the Shannon outer bound is the convex hull of the region of 

rate pairs (I(X 1 ;Y
2

\x
2

) ,I(X
2

;Y
1

\x
1
)), where the input distribution 

P(x
1

,x
2

) is no langer restricted to be of the product type. Sumrnarizing, 

let 

and 

then 

G. 
l 

G 
0 

co G. C C (TWC) C co G . 
l 0 

( la) 

( lb) 

Blackwell's BMC defined by y 1=y
2

=x 1x 2 , see Fig. 2, is an example 

of a simple TWC for which the inner and outer bound regions differ. 

Fig. 2. The binary multiplying channel. 

In fact, Fig. 13 of reference [1], reproduced here as Fig. 3 gives 

the inner and outer bound regions for the BMC. Explicit equations 

specifying these regions can be found in reference [1]. Whereas 

Dueck [2] gave an example of a TWC for which the capacity region 

exceeds the Shannon inner bound region, it was as yet unknown whether 

this is also the case for the BMC. Supposing that, in fact, the 

capacity region of the BMC does exceed the inner bound region, a 
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Inner and outer bounds to the capacity region 

of the binary multiplying channel. 

further question that could be asked is the following. Does there 

exist a deterministic coding scheme that operates beyond Shannon's 

inner bound region? In the next Section we present such a coding 

scheme for symmetrie operation, i.e. R
1

=R
2

, of the BMC. In so doing 

we also prove implicitly that for the BMC the capacity reqion exceeds 

the Shannon inner bound region. 

II. THE CODING STRATEGY 

Horstein [3] and also Schalkwijk [4] represent the information 

to be transmitted over a binary symmetrie channel (BSC) with noise

less feedback by the location of a message point 8 in the interval 

[0,1]. The initial distribution p
0

(8) is uniform over this interval. 

However, as the BMC, see Fig. 2, has two inputs x
1

,x
2

, and a single 
6 

common output y = y
1 

= y
2

, we now use a pair (8
1

,8
2

) of message points 

in the unit square [0,1] x [0,1]. The initial distribution p
0

(8
1

,8
2

) 

is uniform over this square. 

Fig. 4 represents the inner bound situation. If 8. s; a send 
J 

x =1, otherwise if 8J. > a send xJ_=O, where j = 1,2. 
j 
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02 
0 a 

y:O y:O 

a 

01 
y:0 y:1 

Fig. 4. Inner bound situation . 

Note that I achieve a common transmission rate I(8
1

;Yl8
2

) = 

I(8
2

;Yl8
1

) = ah(a), where h(a) stands for the binary entropy function, 

i.e. h(a) ~ -a log
2

a - (1-a) l og
2

(1 -a). Maximizing over a we find for 

the optimum ai (the subscript i refering to inner bound), 

a. 
l 

.70351, 

and for the common rate 

.61695, 

i.e. exactly the inner bound point (R
1

,R
2

) 

Fig. 3. 

(.61695, .61695), see 

Now let us look at the outer bound situation, see Fig. 5. As 

Shannon [1] points out the optimizing P(x
1

,x
2

) is one for which 

P(x
1 

= 0, x
2 

= 0) = 0. If 8. ?.1 -S send x. = 1, otherwise if 8. < 1-S 
J J J 

( 1) 

(2) 

0, where j = 1,2. The area in Fig. 5 for which 8
1 

< 1-S, and send x. 
J 

8
2 

< 1-S has been shaded . We assume that the shaded area of the unit 

square in Fig. 5 has probability measure zero in accordance with 

Shannon's condition that P(x
1 

= 0, x
2 

a common transmission rate I(8
1

;Yl8
2

) 

0) = 0. Note that I now achieve 

mizing over S we find for the optimum S
0 

(the subscript o r efering to 
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82 1-/3 0 

y:1 y:0 
81 

1-/3 

~ y:O 

0 

Fig. 5. Outer bound situation. 

outer bound) , 

.61803, (3) 

and for the common rate 

.69424, (4) 

i.e. exactly the outer bound point (R
1

,R2 ) (. 69424,. 69424) , see 

Fig. 3. 

Note that the desirable outer bound situation of Fig. 5 cannot 

be realised on the first transmission. In Fig.5 the distribution 

p(8 1 ,8 2 ) is nota product distribution contradicting the fact that we 

initially assume 8
1 

and 8
2 

to be statistically independent. However, 

starting out in the inner bound situation of Fig. 4 we can, via an in

termediate step, getto the outer bound situation of Fig.5 on the third 

transmission. Consider a division of the unit square as indicated in 

Fig.6. On the first transmission we are in the inner bound situation or 

i-situation. Let I(8
1

;Yj8
2
,i) = I(8

2
;Yl8

1
,i) indicate the transmission 

rate in the inner bound situation of Fig. 4. Then we have 

ah (a). (5) 
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Cl' 1-)' 0 

Cl' 

1-y>-------<----- -· 

0'----~------~ 

Fig. 6. Basic division of the unit square. 

If on the first transmission we receive u
1 

= 0 then on the next trans 

mission the lower right hand square in Fig.6 is excluded. This situation 

we call the intermediate or m-situation. Now send x. 
J 

1 if 8. ~ 1-y, 
J 

otherwise if 8. < 1-y send x.=0, where j = 1,2. Then in the m-situation 
J J 

the information rate is 

h(y) 
l+CL 

(6) 

2 fj 
Finally, if on the first two transmissions we receive y = y

1
,y

2 
= 01 

we are in the top left hand part of Fig. 6. This part corresponds to 

the outer bound or o-situation of Fig. 5. Hence, 

I(8
1

;Yl8 2 , o) I(8 2 ;Yi8
1

,o) 
h ( 8) 

' 2-B 
where 

B 
1-CL 

y 

( 7) 

(8) 

In our coding scheme we keep on dividing the unit square according to 

the basic pattern of Fig.6. Fig. 7 shows the unit square after five 

transmissions. Indicated in each subdivision is the correspond ing 
5 

y = y
1

,y
2

, ... , y
5 

sequence. Note that more subdivisions correspond 
5 

to the same y sequence . Knowledge of the local 8. value, where j is 
J 

either 1 or 2, allows the receiver to resolve the ambiquity! 
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Fig. 7. Subdivision of the unit square after five transmissions. 

The overall transmission rate of our coding scheme equals 

+ q I ( g . ; y I gk 'o) 
0 J 

j 1,2, k=l,2, j,tk, (9) 

where qi'~' and q
0 

are the probabilities of being in the i, m, and 

o-situation, r espectively. The stationary probabilities qi'~' and q
0 

can be computed from the state diagram of Fig. 8, where a solid edge 

corresponds toy= 0, and a dashed edge toy= 1. Indicated along the 

edges are the transition probabilities that are necessary to compute 

the stationary probabilities qi'~' and q
0

• Note that these transit ion 

probabilities a nd, hence, also the stationary probabilities qi,~' and 

q
0 

depend only on the parameters a, and y, see Fig. 8. From equations 

(5) through (8) it follows that the same holds true for I(9j;Yl9k,i), 

I(8.;Y(8k,m) and I(9.;Yl8k,o). Hence, the mutual information I(9.;Yl9) 
J J . J k 

of (~) is a function of the parameters a, and y. A compute r optimization 

gave the following result. 
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A 
.67571 (10) C( 

A 
.52545 (11) y 

~(81;Yl82) ~(82;Yl81) .61914 ( 12) 

Comparing (12) to (2) for the inner bound we see that the point 

(R
1

,R
2

) = (.61914,.61914) of operation of our coding scheme lies beyond 

the point (R
1

,R
2

) = (.61695, 61695) on the Shannon inner bound! 

1-r 
1-21+Cl' 

I 
I 

I 

I 

Fig. 8 . State diagram corresponding to subdivision of 

the unit square. 

III. CONCLUSIONS 

The BMC is an example of a T-channel (TC), i. e. a TWC with two 

inputs x
1

,x
2 

but only a single common output Y = Y
1 

= Y
2

. Like Horstein 

[3], and Schalkwijk [4] were able to extend the binary search algorithm 

toa binary search a lgorithm with lies [4], so can the coding strategy 

presented in this paper be extended to more general TC's. The fir st 

such extension that comes to mind is the noisy BMC, i.e. a BMC where 

the c ommon output Y = Y
1 

= Y
2 

is equal to Y = x
1
x

2 
9 N, where © repre-
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sents modulo 2 addition and Nis a binary noise random variable with 

Pr [n = l] = p, Q,s;p,,;J,. 

Another interesting question that we are working on is whether one 

can now find coding schemes with an even better performance than that 

given by the rate pair (R
1

,R
2

) = (.61914, .61914) of our present coding 

scheme. 
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ON THE COMPLEXITY OF SEQUENTIAL DECODERS 

J. PIETER M. SCHALKWIJK, J.A.M. DE BROUWER 

Presented at the Information Theory Meeting, Zoetermeer, 

The Netherlands, 21-22 May, 1981. 

Abstract 

This paper concerns ways of reducing the corrrplexity, i.e. the nwn

ber of corrrputations and the storage requirement, of sequential decoders. 

Encouraged by earlier results for m=imwn likelihood (ML) decoders of 

convolutional codes we were let to an investigation regarding the com

plexity of the stack decoder. In the decoding of black codes syndrome 

decoding results in a smaller decoding table. To obtain a similar advan

tage in sequential decoding one has to search a tree of reduced (com

pressed) noise sequences, i.e. a binary tree with a variable nwnber of 

noise digits along the branches. We represent simulation results com

paring the distribution of the number of corrrputations per frame decoded 

of the reduced tree stack decoder, and of the classical stack decoder. 

I. INTRODUCTION 

The performance (error probability) of convolutional codes improves 

with the constraint length [1]. However, the complexity of the Viterbi 

(ML) decoder increases with the constraint l ength, and this at an 

exponential rate. In sequential decoding essentially the same error 

probability can be obtained with on the average only a fraction of the 

number of computations that is required for ML decoding. The average 

nurnber of computations is essentially independent of the constraint 

length of the code. Hence, one can use long codes resulting in low error 

probabilities. Note that this advantage is bought at the expence of a 

number of computations per frame that is a random variable. This can 

result in a degradation in performance if computer time and/or memory 
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are limited. 

In sequential decoding the distribution of computation is used as 

a complexity measure of the decoding algorithm. A computation is then 

defined as an extension by one branch of a path in the code tree [1]. 

Ina basic stack decoding algorithm the path at the top of the stack is 

replaced by its successors, which are all possible extensions of the 

above path by one branch. To minimize the average search time we now 

reorder the stack, place the most likely path on top, and continue. 

Encouraged by earlier results for maximum likelihood (ML) decoders of 

convolutional codes [2]we were let to an investigation regarding the 

complexity of the stack decoder. In the decoding of black codes syndrome 

decoding results in a smaller decoding table. To obtain a similar advan

tage in sequential decoding one has to search a tree of reduced (compres

sed) noise seque nces, i.e. a binary tree with a variable number of noise 

digits along the branches. In this tree of reduced noise sequences we 

are ideally faced with a "1 bit" (apriori equally likely) decision at 

each branching. As, in general, we procee d along a path of branches with 

several noise digits along each branch we reach the end of the frame in 

fewer steps. 

II. SYNDROME DECODING 

In syndrome decoding of binary systematic rate 1/2 convo lutional 

codes a syndrome sequence z is formed from the received data (see 

Fig. la). This syndrome sequence only depends on the channel noise 

sequences ~land ~ 2 , and is independent of the message sequence m. 
/\ /\ 

The task of the decoder is to find the best noise estimates ~l' and ~
2 

that could be possible causes of the syndrome sequence ~- That is, we 
/\ /\ 

want to find those sequences ~land ~
2 

that maximize the a-posteriori 

probability: 

P(~l~l '~2) P(~l '~2) 

P(z) 

P(~l) P(~2) 

P(z) 
( 1) 
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For convolutional codes with sufficiently large memory length it is rea

sonable to assume the binary digits of~ to be locally independent, and 

equiprobable. Hence, for sequences of length N, replacing P(z) by 

2-N, we find 

N 

~ log(P(nli) P(n2i)] + N, 
i=l 

which is exactly the Fano metric [3) for sequential decoding. 

An estimate of the original message sequence can be derived by 
A 

adding the noise estimate ~l to the received data sequence !__, giving 

A 
m 

A 

m + ~1 + ~1 · 

a. b. 

Fig. 1. Syndrome decoding for rate 1/2 systematic 

convolutional codes. 

A A A 
Remark. The decoder will only consider those ~land ~

2 
for which z 

A A 
Thus given ~ and ~l' the noise estimaten ~

2 
is fixed. In Fig.lb, we 

A 
want to find that ~l sequence that maximizes the a-posteriori proba-

(2) 

z. 

bility P(~
1

1~). This however, is exactly the same as maximizing (1) or 

(2), because 
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Ina stack decoder, which makes use of the syndrome sequence ~• 
A A 

the explored .::
1 

sequences of variable length (paths in the _::
1
-noise 

tree) are stored in a stack in order of decreasing (Fano) metric. The 
A 

extensions of a given _::
1 

sequence, at the top of the stack, are regarded 

as new paths. The metrics of the extensions are calculated according to 

(2). The old path is deleted from the stack. The new paths are stored 

in their proper places. 

III. REDUCED NOISE-TREE STACK DECODING 

Ina basic stack decoding algorithm of binary systematic rate 1/2 

convolutional codes, the path at the top of the stack is, at each deco

ding step, replaced by its two successors extended by one branch of 

the noise tree. Thea-priori probabilities of these two extensions are 

not equal, but differ (fora B.S.C. with cross-over probability p) by 

a factor ( 1-p) /p. Thus for p <<1/2, the extension with a "zero'' noise 

digit is much more likely than the extension with a "one" noise digit. 

To get two apriori equally likely extensions one has to consider more 

noise digits at each decoding step. Consider the reduced noise tree of 

Fig. 2. At the root node of this tree we choose between either N noise 

1 
01 
001 

/\ 0001 
00001 

pu 0000 1 
0000 1 

/\ 0000- -1 
0000 1 

1 
0000 1 

2 pl 0000-- - -1 

8110 0000----1 
0000·-- - 1 
0000•-·· 1 

1 0000 - - - - - 1 
2 0000- - - - · - 1 

16it0 0000---- -- 0 

Fig. 2. Reduced noise tree (pBSC .0424, N=l6). 
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zero's or alternatively all possible sequences of fewer than N zero's 

followed by a one. For p=.0424 and N=16 these two alternatives each 

have probability approximately 1/2. This holds also true for later 

branchings in the reduced noise tree of Fig. 2. 

The metric increments corresponding to the lower and upper bran

ches, see Fig. 2, can be written as 

i'IM 
u 

log2 Pu , or 

respectively. Here, P.Q, and Pu area-priori probabilities (P.Q, <vPu <v 1/2), 

i is the length of the branch, and x is the Hamming weight of the 
/\ 

corresponding ~
2 

sequence. 

The average number of decoding steps sin the reduced noise tree 

(assuming the decoder always takes the correct decision) equals 

N N 
s = (1-p) + 5(1-(1-p) ) . 

For the average number of decoded noise digits we find 

N-1 
d N(l-p)N + E (i+l)p(l-p)i. 

i=0 

Therefore the minimum obtainable average number of decoding steps per 

information digit for this decoding scheme (p=.0424, N=16) will be 

~/ci o.266, 

which is almost equal to the entropy h(p) of the noise source 

(h(.0424) = 0.264). Fig. 3 shows the decoding algorithm as described 

above. Simulation results are summarized in Fig. 5. A particular 



Fig.3. 

118 

N 

Initialize by placing zero path 
with zero metric into stack 

NO 

Take top path from stack 

Extend with i-"zero" noise 
digits and compute metrics 

NO 

Extcnd with d "one" noise 
digit and compute metrics 

i = N 

Rcorder stack <lccording 
to metric values 

Stc.1rt new frame 

Reduced noise tree stack decoding algorithm. 

simulation run consists of 10.000 decoded frames of 256 information 

digits followed by a tail of v zero's, where v stands for the memory 

length of the coder. The maximum size of the decoder stack was set 

equal to 1000. The code used was an optimum distance profile, rate 1/2, 

systematic binary convolutional code with length v=63. 

In Fig. 5 some improvement (b) as compared to the basic stack deco

ding can be observed. The improvement is most impressive for those 

situations that require few computations for decoding. 
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IV. MAXIMUM METRIC REDUCED TREE STACK DECODING 

As we have seen before, the choise of extension does not take into 

account the a-posteriori information, that can be obtained from the syn

drome sequence ~- Instead of searching in the reduced tree, it is not 

too difficult to calculate the metrics of all possible extensions in 

the reduced noise tree. With each path in the stack we now associate 

a complete reduced tree (Fig. 4), and a maximum metric. A corresponding 

pointer indicates the current maximum metric extension. A path at the 

top of the stack will be extended by the sequence indicated by this 

pointer. A new reduced noise tree with corresponding maximum metric and 

pointer is formed. In the old tree the pointer is moved to the extension 

with the next highest metric. If all possible extensions in some parti

cular reduced tree have been searched the corresponding path can be 

deleted from the stack. 

next highest metric) 
in old reduced / 

noise tree 1 
1 

already extended paths 

max. metric in new 
[ reduced noise tree 

1 1 
1 

--0000 

1
_ .. 

1
.a o o o - o o o ~I 

path at top of stack possible extensions 

Fig. 4. Maximum metric extensions. 

Fig. 5 shows the results (c) of computer simulations, using this 

decoding algorithm. Compared with the basic and reduced noise tree 

stack decoding algorithms, the improvement is remarkable. Note however 

that our definition of a computation is not quite appropriate anymore, 

because we increased the complexity of a metric calculation. This is 

surely true if the noise on the channel is not severe, for then only 
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Fig. 5. Distribution of the normalized number of computations 

for the basic (a), the reduced tree (b), and the maxi

mum metric reduced tree (c) stack decoding algorithm 

with pBSC = .045, N=16, and frame length L=256. 

a small part of the stack is used. For more severe noise conditions on 

the channel, however, the complexity of a metric calculation becomes 

negligible with respect toa stack reorganisation. Therefore the exact 

distribution of computations for this algorithm must be somewhere in 

between. 
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Echter voor een klasse van discrete geheugenloze multiple 

access kanalen, waartoe ook het binary erasure multiple access kanaal 

behoort, kunnen we bewijzen dat het Cover-Leung gebied wél optimaal 

1s. Deze klasse van kanalen heeft de eigenschap dat minstens één van 

de inputs een functie is van de output en de andere input. We kunnen 

dit ook formuleren als H(X
1 

IY,X2) = 0 of H(X
2

jY,X
1
) = O. Het binary 

erasure multiple access kanaal behoort tot deze klasse omdat x 1 = y-x2 . 

Het aantonen van de optimaliteit van het Cover-Leung gebied komt neer 

op het bewijzen van een omkeerstelling, hetgeen we hebben gedaan 1n 

[12]. We maken hierbij allereerst gebruik van het feit dat b.v. x
1 

f(y,x2) en creëren zo een hulpvariabele Vk = (X~-l , Yk-l), k = 1,2, ... ,N 

die vergeleken kan worden met de U in de Cover-Leung stelling. Door 

te observeren dat voor twee willekeurige berichtenparen (w
1

,w2) en 

(w1,w2) geldt p(vkjw 1 ,w2)p(vkjw1,w2) = p(vkjw 1 ,w2)p(vkjw1,w2) kunnen 

we bewijzen dat x
1
k - Vk - x2k. We stellen nu (Vk,K) = U en vinden 

aldus dat het Cover-Leung gebied voor de beschouwde klasse een boven

grens vormt voor het feedback-capaciteitsgebied. Omdat dit gebied ook 

bereikbaar is, zoals aangetoond door Cover en Leung-Yan-Cheong [8], 

is het dus het feedback-capaciteitsgebied voor alle kanalen binnen de 

klasse. 

Er dient nog opgemerkt te worden dat deze omkeerstelling even

eens geldig i s voor multiple access kanalen met partiële feedback die 

ook tot de klasse behoren. Voor deze kanalen is het Cover-Leung ge

bied daarom ook het capaciteitsgebied bij partiële feedback. 
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EEN VERBETERING EN VERALGEMENING VAN HET TRANSMISSIEGEBIED VAN 

OZAROW VOOR HET GAUSSISCHE BROADCAST KANAAL MET FEEDBACK 

F.M.J. Willems+ 

E.C. van der Meulen+ 

Aangetoond wordt dat het bereikbare transmissiegebied gevonden 

door Ozarow [7] voor het Gaussische broadcast kanaal met feed

back niet optimaal is. Een uitbreiding van dit gebied wordt 

gegeven door invoering van een "common message" en toepassing 

van de z .g. Hajek-fursley procedur-e . Tevens wordt het trans

missieschema van Ozarow veralgemeend door het in beschouwing 

nemen van willekeur-ige (dus ook negatieve) correlatie tussen 

de twee ruisvariabelen. Dit leidt tot een toename van het be

reikbare transmissiegebied als de correlatie afneemt van +1 

naar -1. 

1. INLEIDING 

Het broadcast kanaal werd geïntroduceerd door Cover[!], die 

zowel het diskrete geheugenloze als het Gaussische broadcast kanaal 

beschouwde. Voor het diskrete geheugenloze broadcast kanaal is het 

algemene capaciteitsgebied niet bekend, maar er zijn veel situaties 

onderzocht waar het capaciteitsgebied wel voor bekend is. Voor een 

overzicht van de resultaten op dit terrein zie van der Meulen [Il] en 

[ 12]. 

Voor het tijd-diskrete Gaussische broadcast kanaal bestaan er 

verschillende formuleringen. We beschrijven eerst de formulering 

+ Katholieke Universiteit Leuven 
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België 
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van Cover[!]. Formulering 1 : een geheugenloos Gaussisch broadcast 

kanaal met additieve witte ruis, twee ontvangers Y
1 

en Y2 , en input 

vermogen P wordt gekarakteriseerd door de operatie 

k=l, ... ,n 

(1 • 1 a) 

(l.lb) 

waarbij z1k en z2k normaal verdeelde stochastische variabelen zijn 

met gemiddelden nul en ruisvarianties respectievelijk N
1 

en N2 . Boven

dien geldt voor de inputvectoren x = (x 1, ... ,x) dat 
- n 

( 1. 2) 

Zonder verlies van algemeenheid mogen we aannemen dat N
1 

¾ N
2

, zodat 

ontvanger Y2 geen betere ontvanger is dan Y
1

. Anders geformuleerd be

tekent dit dat Y2 een gedegradeerde versie is van Y
1 

en een dergelijk 

broadcast kanaal heet gedegradeerd. Niet elk gedegradeerd broadcast 

kanaal is ook physisch gedegradeerd. In de context van een broadcast 

kanaal zonder feedback is het irrelevant of de ruisvariabelen z1k en 

z2k al dan niet gecorreleerd zijn. 

Het is de bedoeling van de zender om onafhankelijke boodschappen 

te sturen met transmissiesnelheden R
1 

en R
2 

respectievelijk naar ont

vangers Y
1 

en Y
2

. Het capaciteitsgebied van het Gaussische broadcast 

kanaal (in formulering!) werd bepaald door Cover[!] (die de bereik

baarheid aantoonde) en Bergmans [3] (die de omkeerstelling bewees). 

Stel l ing 1 ([l],[3]) : Het capaciteitsgebied van het Gaussisch 

broadcast kanaal met additieve ruis en twee ontvangers (gedefinieerd 

volgens formulering 1) wordt, in nats per transmissie, gegeven door 

C= { (Rl , R2) 0 ¾ R ¾ ln 
aP+N

1 
2 

(--) 
1 Nl 

Ü¾ ¾ ln 
P+N

2 0¾a ¾ l } . ( 1 . 3) R2 2 (aP+N ) ' 
2 
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Ozarow [7] beschouwde een meer algemene formulering voor het 

Gaussische broadcast kanaal (formulering 2), die toelaat onderscheid 

te maken tussen het physisch gedegradeerde en het gedegradeerde 

broadcast kanaal. Volgens formulering 2 wordt de operatie van het 

Gaussische broadcast kanaal gedefinieerd door 

~ + wk + wik 

~ + wk + w2k k=l, ... ,n 

(1 . 4a) 

(1 .4b) 

zodanig dat voldaan is aan (1.2), Nu zijn de Wk's onderling onafhanke

lijk en identiek verdeeld (o.o.i.v.) volgens .N'(O,N
0
), de w

1
k's o.o,i.v. 

volgens .N'(O,N 1), en de w2k's o.o.i.v. volgens .N'(O,N2). Bovendien zijn 

Wk,Wlk en w2k onafhankelijk van elkaar. Stel nu dat we definiëren 
l 

z 1k = Wk + w1k en z 2k = wk + w2k. Dan heeft~= (z 1k,z2k) een biva-
2 riate normale verdeling met parameters 

2 
0

2 
= N

0 
+ N

2
, en 

il 1 = JJ 2 = O' 0 1 = NO + N 1 ' 

Zonder verlies van algemeenheid nemen we aan dat N
1 

< N
2

, zodat 

0f <0~. Er volgt nu dat het broadcast kanaal gedefinieerd door (1.4) 

het kanaal ( i 1) impliceert, als O<p < 0/0
2 

en dus altijd 
z l 'z2 

gedegradeerd is. Bovendien echter verkrijgt men het geval van het 

physisch gedregradeerd Gaussisch broadcast kanaal door in formulering 

2 Wik=~ te stellen (d.w.z. N1 = 0). Voor het Gaussische broadcast 

kanaal gedefinieerd met behulp van formulering 2 wordt het non-feedback 

capaciteitsgebied ook gegeven door Stelling !, door N
1 

te vervangen 
2 2 

door 0 1 en N
2 

door 0 2 . 

2. DE RESULTATEN VAN OZAROW 

Ozarow [7] bestudeerde het Gaussische broadcast kanaal uit for

mulering 2 in het geval van feedback. Hij vond dat voor een Gaussisch 

broadcast kanaal dat niet physisch gedegradeerd is,feedback van beide 
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ontvangers naar de zender het capaciteitsgebied kan vergroten. Dit 

resultaat is opmerkelijk omdat El Gamal [5] eerder had aangetoond dat 

voor het physisch gedegradeerde broadcast kanaal feedback geen invloed 

heeft op het capaciteitsgebied. Het resultaat van Ozarow [7] betekent 

dus dat, zodra men de veronderstelling dat het broadcast kanaal 

physisch gedegradeerd is laat vallen, feedback het capaciteitsgebied 

kan vergroten, althans in het Gaussische geval. Ongeveer tegelijker

tijd gaf Dueck [4] een voorbeeld van een discreet geheugenloos broad

cast kanaal dat niet gedegradeerd is, en waarvoor feedback het capaci

teitsgebied vergroot. 

Ozarow [7] leidde bovendien een bereikbaar transmissiegebied af 

voor het Gaussische broadcast kanaal met feedback. Hij baseerde zich 

hierbij op de codeerschema's van Schalkwijk en Kailath [8] en Schalk

wijk [9]. In de volgende paragraaf beschrijven we een veralgemening 

van het gebied van Ozarow [7]. 

3. NIEUWE RESULTATEN 

3.1. Het invoeren van een "common message" 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat het gebied van Ozarow [7] 

niet intern consistent is. We beginnen met het invoeren van een derde 

transmissiesnelheid a
0

. Behalve dat de zender twee onafhankelijke bood

schappen moet sturen met respectievelijke transmissiesnelheden R
1 

en 

R
2 

(zoals in Cover [1]), vereisen we nu bovendien dat de zender een ge

meenschappelijke boodschap stuurt naar beide ontvangers met transmissie

snelheid a
0 

(zoals in Cover [2] en van der Meulen [10]. Om dit te be

reiken genereren we eerst een codeboek met vermogen (1-a)P en trans

missiesnelheid R
0

; <le rest van het vermogen wordt gebruikt om de twee 

afzonderlijke boodschappen naar beide ontvangers te sturen met trans

missiesnelheden R1 en R2 volgens het feedback-schema van Ozarow [7]. 

Superpositie van deze twee procedures op elkaar geeft aanleiding tot 

het volgende gebied van bereikbare triples. 

Stelling 2: Voor het Gaussische broadcast kanaal met feedback 

(gedefinieerd volgens formulering 2) wordt een gebied van bereikbare 
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triples van transmissiesnelheden gegeven door 

In ( 3. 1) is 

p 

0 < R 2 
< .!.. 

2 

0 < R 
0 

< .!.. 
2 

ln ( CJ~ + aP 

2 aP 2 
al + - ( 1-p ) gQ 

ln ( 

2 + aP (J2 

(J-p,J 2 aPg 
(J2 + Q 

(' + "~ ) ln 2 , 
aP + a

2 

voor 0 < a < 1 en g > 0 ) 

Q = g + 1/g + 2p en p zodanig dat 

IPk+l 1 1 Pkl. en Pk+! = - Pk 

( 3. 1 a) 

(3. lb) 

( 3. Ic) 

(3.2) 

waarbij pk de correlatie tussen de twee afzonderlijke berichten aangeeft 

tijdens transmissie k, k=l, ... ,n. 

We merken op dat het gebied afgeleid in Stelling 2 drie-dimen

sionaal is. Het gebied van Ozarow [7] volgt door a = 1 te kiezen in 

(3.1). We gever: dit (twee-dimensionale) gebied aan met :R.
2

. Vervolgens 

passen we de z.g. Hajek-Pursley procedure toe op het gebied .:R.
3

. Hajek 

en Pursley [6] gebruikten dit principe voor het eerst om het gebied ge

vonden door Cover [2] en van der Heulen [JO] voor het algemene diskrete 

geheugenloze broadcast kanaal intern consistent te maken. We observeren 

dat, uitgaande van het gebied :R.
3 

beschreven door (3.1), het paar 

(R 1,R2) = (U + S,V + T) bereikbaar is voor elke S > 0,T > 0 zodanig dat 

(U,V,S+T) E :R.
3

. We formuleren dit als een apart resultaat. 

Gevolg: Het gebied 

:: /1, 
:R.

2 
= {(U+S,V+T) : (U,V,S+T) E :R.

3
} ( 3. 3) 

is een bereikbaar gebied van transmissieparen voor het Gaussisch 
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broadcast kanaal met feedback gedefinieerd volgens formulering 2, waar

bij .'R,
3 

gegeven is door (3.1). 

Als voorbeeld hebben we een Gaussisch broadcast kanaal genomen 

met P = 100, N
0 

= 0, N
1 

= 1 en N
2 

= 2, zodat p = O. Voor ver-
zl, z2 

schillende waarden van a(0.5,0.2,0.1,0.05) hebben we curves uit het 

gebied .'R,; met de computer berekend. Eerst werd voor vaste a een gebied 

uit .'R.
3 

berekend door gin (3.1) te variëren. Daarna werd de Hajek-

1. 5 

a = 0.05 

1.0 a = 0.2 

a = 0.5 

0.5 

î 
0.5 1.0 1.5 2.0 

Fig. 1. Verbetering van het Ozarow-gebied door toepassing van de Hajek

Pursley procedure. 
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Pursley procedure toegepast op dit gebied met (R 1,R2) = (U,V + T) zo

dat een curve in '.lt:; verkregen werd. De verschillende curves staan ge

schetst in Figuur 1, tezamen meta) het non-feedback capaciteitsgebied 

gegeven door (1.3), b) het gebied gevonden door Ozarow [7], dat ver

kregen wordt door in (3.1) a = 1.0 te stellen. Uit de figuur blijkt 

duidelijk dat onze uitbreiding het gebied afgeleid door Ozarow [7] aan

zienlijk verbetert. 

3.2. Het toelaten van een willekeurige correlatie 

Het algemene model van een Gaussisch broadcast kanaal met addi

tieve witte ruis formuleren we nu als volgt (formulering 3). Laat de 

operatie van het kanaal gegeven zijn door 

(3. 4a) 

k=l, ... ,n 

zodanig dat weer voldaan is aan (1.2), maar nu onder de veronderstelling 
6 dat~= (Z 1k,z2k) o.o.i.v. stochastische paren zijn, k=l, ... ,n, elk 

verdeeld volgens een bivariate normale verdeling met µ 1 = µ
2 

= 0, 

var(Z 1) = 0Î > 0, var(Z
2

) = 0; > 0 en wil lekeu:rige correlatie-

coefficient p Merk op dat in het geval 0
2
2 

>0
2
1, en met formulering 

Zl , 22 
2, 0 < P < 0

1
/ 0

2
. In de huidige formulering laten we bovendien 

Zl , z2 
toe dat -1 < p < 0, en 0 1/0

2 
< p < 1. 

z 1 ,z2 z 1 ,z2 
Om het °F " 0 kt van de variatie van de correlatie-coefficient op 

het bereikbare tr~1 smissiegebied van een Gaussisch broadcast kanaal met 

feedback na te gaan hebben we het transmissiegebied :R.
2 

op de computer 

berekend voor verschillende waarden van p voor het kanaal met 
Zl ,z 2 . 

P=3, N1=1,N
2

=1 en p =l.0,0.5,0,-0.5,-l.O. (Ozarow had al voor een soort-

gelijk voorbeeld de curves voor de gevallen p = 0, 0.5 en 1.0 berekend.) 

De resulterende gebieden staan weergegeven in Figuur 2. Het blijkt dat 

naarmate de correlatie tussen z
1 

en z
2 

afneemt het bereikbare trans

missiegebied voor het Gaussische broadcast kanaal met feedback toeneemt. 

Dit is des te meer interessant omdat voor het Gaussische broadcast 

kanaal zonder feedback het capaciteitsgebied onveranderd blijft als 

p varieert. Het capaciteitsgebied zonder feedback wordt in dit voor-
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0.4 p 1.0 

p 0.5 

p 0 

p - 0.5 

p - 1.0 

0.2 

Fig. 2. Invloed van de ruis-correlatie op het bereikbare transmissie

gebied 

beeld gegeven door het driehoekig gebied begrensd door beide assen en 

de time-sharing lijn. Dit is ook het capaciteitsgebied met feedback 

indien p = 1.0, maar als p ,j, -1.0 wordt het bereikbare feedback-gebied 

groter. 

4. OPMERKING 

Dit onderzoek werd gestimuleerd door het verblijf van Prof. 

Schalkwijk als gasthoogleraar aan de K.U. Leuven. De berekeningen 
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behorende bij dit onderzoek werden verricht met de comput er van de 

werkgroep EI van de T.H. Eindhoven. 
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~ with respect toa stack reorganisation. Therefore the exact 

Lon of computations for this algorithm must be somewhere in 
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CODERING EN CAPACITEITSGEBIED VOOR HET BINARY ERASURE MULTIPLE 

ACCESS KANAAL MET FEEDBACK 

Frans M. J. Willems+ 

We bewijzen dat voor een multiple access kanaal het gebied ge

vonden door Cover en Leung-Yan-Cheong [8] eveneens bereikhaar 

is in het geval van partiële feedback. Verder tonen we de 

optimaliteit aan van het Cover-Leung gebied voor een klasse 

van multiple access kanalen met feedback, waartoe ook het binary 

erasure multiple access kanaal behoort. Daarnaast lichten we 

nog enkele voorafgaande resultaten toe. 

1 . INLEIDING 

Het multiple access kanaal d.w.z. een kanaal waarover twee of 

meer zenders informatie versturen naar één ontvanger, wordt in 1961 

voor het eerst vermeld door Shannon [I]. Een tiental jaren later, op 

het Tsahkadsor Symposium worden de eerste resultaten voor dit kanaal 

gepresenteerd door Ahlswede [2] en van der Heulen [3]. De uiteinde

lijke karakterisering van het capaciteitsgebied van het discrete ge

heugenloze multiple access kanaal met twee inputs wordt in 1974 gegeven 

door Ahlswede [4] en luidt als volgt 

C(K
21

) = co ({(R 1,R
2

) 
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0 ~ R2 ~ I(X2;YIX1)· 

R1 + R
2 
~ I(X 1,x2;Y), 

met p(x
1 
,x2) = p(x1 )p(x2) }) , 





co(A:) de convex omhullende van A: voorstelt. Hier en in het 

houden we ons aan de notatie en de definities van van der 

s l . 
)or het binary erasure multiple access kanaal, dat gedefinieerd 

)r de operatie y = x 1 + x2 waarbij x
1 

en x
2 

binaire inputs zijn 

Jutput, kunnen we afleiden dat 

0 ~ R
2 

,,;;; 1, 

R l + R
2 

,,;;; 1 . 5} , 

t1 en R2 worden uitgedrukt in bits per transmissie. 

:DBACK STRATEGIE VAN GAARDER EN WOLF 

m de hand van het binary erasure multiple access kanaal de

·den Gaarder en Wolf [6] het opmerkelijke feit dat met feed

capaciteitsgebied van een discreet geheugenloos multiple 

naal vergroot kan worden. Dit in tegenstelling tot het 

geheugenloze one-way kanaal waarbij, volgens Shannon [7], met 

de capaciteit niet verhoogd kan worden. Gaarder en Wolf [6] 

n het volgende argument : 

ronderstel dat beide zenders een binair bericht ter lengte N 

rzenden. Als deze berichten als inputs voor het binary 

Jltiple access kanaal gebruikt worden heeft de ontvanger 

<erheid over wat er gezonden werd indien y = 0 (dan 

0) of Y = 2 (dan x 1 = x2 = 1). Indien y = 1, en dit gebeurt 

½N keer, weet de ontvanger niet of nu x
1 

= 0 en x
2 

= 1 

;ekeerd. Dus na N transmissies heeft de ontvanger gemiddeld 

•ragen, die beantwoord moeten worden met x = O (dan is 
1 

' x 1 • 1 (dan is x2 -= 0). Aangezien nu beide zenders door de 

,id van feedback - links op de hoogte zijn van de vragen van 

er én ze bovendien door de feedback - links van elkaar 

ze verzonden hebben kunnen ze samenwerken om de vragen van 

er te beantwoorden. De zenders kunnen nu alle onzekerheid 
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bij de ontvanger wegnemen in <,½N)/ 2log3 transmissies. Dit betekent 

dat de uiteindelijke rates gelijk zijn aan : 

R = N ~ 0.7602 bit/transmissie 2 
N+(~) ;21og3 

en zoals we zien valt het resulterende rate-punt (0.7602, 0.7602) 

buiten e(K21 ). 

3. HET GEBIED VAN COVER EN LEUNG-YAN-CHEONG 

Cover en Lellllg-Yan-Cheong [8] veralgemeenden het door Gaarder 

en Wolf [ 6) gebruikte principe van "nazenden van ontbrekende infonna

tie". Zij maakten gebruik _van superpositie - en listcoding - tech

nieken en vonden, voor het discrete geheugenloze multiple access kanaal 

met feedback, het volgende bereikbare gebied : 

~F(K21) = {(Rl ,R2) : 0,,;;; Rl,,;;; I(Xl;YIX2,U), 

0,,;;; R2,,;;; I(X2;YIX1,U), 

R
1 

+ R
2

,,;;; I(X
1
,x

2
;Y), 

met p(u,x
1
,x2) = p(u)p(x11u)p(x21u) 

en fü U ~ min ( U X 11 • H X 
2
1 , 1 'Y 1)} . 

Met een time-sharing argument kunnen we aantonen dat het overbodig is 

om . de convex omhullende te nemen zoals Cover en Leung-Yan-Cheong deden. 

We zullen nu in grote lijnen bewijzen dat het bovenstaande gebied be

reikbaar is. We maken hierbij gebruik van typische rijen en partitie

technieken zoals beschreven in respectievelijk Cover [9] en Cover en 

El Gamal [JO]. Eerst vormen we het codeboek : 

1. genereer typische uN(mo), m0 E { 1, ... ,M0 = exp(NR
0

)} volgens p(u); 

2. genereer bij elke uN(mo) typische xf<m1 lmo), 
m1 E {l, ••• ,M 1 -= exp(NR1)} volgens p(x

1
iu) en typische 

x~(m2 \m0),m2 E{l, ••. ,M2 " exp(NR2)holgens p(xzlu); 
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3, breng een partitie aan over { 1, ... ,M 1} met M0 cellen met elk 

M1/M0 elementen, 

We laten de transmissie nu plaatsvinden in blokken bestaande uit N 

transmissies. Het encoderen gebeurt nu als volgt : neem aan dat het 

bericht dat zender I verzond in blok b-1 in cel s(mlb-l) van de par

titie lag. Stel verder dat beide zenders mlb-l kennen op het einde 

van blok b-1. Als nu de te versturen berichten in blok b m1b en m2b 

zijn worden de codewoorden x~b(m 1bim0b) en x~b(m2blm0b) en het hulp

codewoord ¾(m0b) verstuurd in blok b, Hierbij is m0b = s(mlb-l), 

Het hulpcodewoord ¾(m0b) kan aan het einde van blok b correct gedeco

deerd worden indien R0 < I(U;Y). De ontvanger weet dan dat hij het 

werkelijke bericht mlb-l moet gaan zoeken in cel m0b op grond van de 

theorie van het multiple access kanaal [4]. Nu kunnen mlb-l en 

m2b-l correct gedecodeerd worden indien R1 - R0 < I(X 1;YIX2 ,U), 

R2 < I(X2;YIX 1,u) en R
1 

- R
0 

+ R
2 

< I(X 1,x2 ;Y\U). De aanname dat beide 

zenders mlb-l moeten kennen na blok b-1 leidt tenslotte nog tot 

R1 < I(X 1;YIX
2
,u). Nemen we nu R

0 
= I(U;Y) dan levert ons combineren 

van de voorwaarden het bereikbare gebied op dat Cover en Leung-Yan

Cheong [8] hebben gevonden. Voor het binary erasure multiple access 

kanaal bereiken we met het coderingsschema van Cover en Leung-Yan

Cheong het rate-punt (0.7910,0.7910), hetgeen een verbetering is van 

het Gaarder-Wolf punt afgeleid in paragraaf 2. 

Uit het voorafgaande bewijs blijkt dat de feedback-link naar 

zender I in het geheel niet gebruikt werd. Daarom concluderen we dat 

het Cover-Leung gebied ook bereikbaar is in geval van partiële feedback. 

4. OPTIMALITEIT VAN HET COVER-LEUNG GEBIED 

Cover en Leung-Yan-Cheong [8] gaven niet aan of hun gevonden 

gebied al dan niet optimaal is. 0zarow [Il] demonstreerde aan de hand 

van het multiple access kanaal met additieve witte Gaussische ruis en 

noiseless feedback naar beide zenders de s'ub-optimaliteit van het 

Cover-Leung schema in het algemeen. 
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Echter voor een klasse van discrete geheugenloze multip : 

access kanalen, waartoe ook het binary erasure multiple access 

behoort, kunnen we bewijzen dat het Cover-Leung gebied _wél opt ; 

is. Deze klasse van kanalen heeft de eigenschap dat minstens i 

de inputs een functie is van de output en de andere input. We 

dit ook formuleren als H(X 11Y,X
2

) = 0 of H(X2 1Y,X 1) = O. Het l 

erasure multiple access kanaal behoort tot deze klasse omdat x 1 

Het aantonen van de optimaliteit van het Cover-Leung gebied kon 

op het bewijzen van een omkeerstelling, hetgeen we hebben gedaé 

[12]. We maken hierbij allereerst gebruik van het feit dat b,\ 

= (Xkl-l'yk-1), k = l f(y,x
2

) en creëren zo een hulpvariabele Vk 

die vergeleken kan worden met de U in de Cover-Leung stelling. 

te observeren dat voor twee willekeurige berichtenparen (w 1 ,_w2) 

(wj,wz) geldt p(vklw1,w2)p(vk\wj,wz) = p(vklw1,w2)p(vklwi,w2) k 

we bewiJ"zen dat X - V - X . We stellen nu (Vk,K) = U en vi Ik k 2k 
aldus dat het Cover-Leung gebied voor de beschouwde klasse een 

grens vormt voor het feedback~capaciteitsgebied. Omdat dit geb 

bereikbaar is, zoals aangetoond door Cover en Leung-Yan-Cheong 

is het dus het feedback-capaciteitsgebied voor alle kanalen bin 

klasse. 

Er dient nog opgemerkt te worden dat deze omkeerstelling 

eens geldig is voor multiple access kanalen met partiële feedba 

ook tot de klasse behoren. Voor deze kanalen is het Cover-Leun 

bied daarom ook het capaciteitsgebied bij partiële feedback. 
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