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Загальні принципи та приклади технічних рішень для адаптивного
управління якістю зображення в телебаченні
СепегаІ Ргіпсіріез апсі Ехатріез оїТесНпісаІ Зоїиііопз
їог Асіарііуе Ітаде Оиаіііу Сопігої іп Тєієуізіоп
Анотація Побудовано узагальнену картину
щодо колориметричних характеристик телеві
зійних та мультимедійних систем на основі ана
лізу світових стандартів і рекомендацій.

1 Вступ
Формування цифрового ТВ сигналу, інформа
ція транспортування для адаптивності будь-яких
частин ТВ тракту є фактором, що забезпечує мож
ливості адаптивного управління відтворених ТВ
зображень. Тут містяться:
- Загальні принципи оптимізації якості кольоровідтворення в адаптивних ТВ системах;
- Структурні схеми та алгоритми обробки, що
використовуються для адаптивного управління
якістю зображення;
- Параметри та інша інформація для адаптив
ного управління характеристик ТВ тракту "від світла-до-світла".

2 Загальні принципи оптимізації якості
кольоровідтворення в адаптивних
ТВ системах
Процес адаптивного управління складається з
трьох частин:
- корекція результуючих характеристик ТВ
тракту від світла-до-світла (мінімізація існуючих
спотворень);
- максимізація візуальної еквівалентності від
творюваного кольорового зображення стосовно
передаваного оригіналу за різних умов колірності
та освітленості на передавальній і приймальній
сторонах (це є ціллю оптимізації якості кольорові
дтворення);
- рішення завдання компромісу між трьома
компонентами якості (аналоговим, цифровим та
колориметричним) яке може впливати на якість
отриманих зображень, необхідну швидкість циф
рового потоку, складність програмного та техніч
ного забезпечення тощо.
Визначення вимог щодо якості ТВ зображень
необхідно для рішення усіх трьох завдань. Крім
того рішення третьої задачі пов'язане з використан
ням характеристик спотворень для індивідуальних
факторів та інтегрального критерію якості (закон
додавання) для всіх факторів разом.
Можна прогнозувати, що швидкий прогрес
технологій майбутнього дозволить виконувати
глобальну оптимізацію якості зображення з ура
хуванням не тільки характеристик ТВ тракту й
умов перегляду, але також і сюжету зображень.

АЬаігасі Оепегаіігесі гєуієу/ ої соїогітеїгіс
сЬагасІегізІісз о ї ієієуізіоп алеї тиііітесііа зузіегш
із Ьиііі оп Фе Ьазіз о ї іпіегпаїіопаї зіапсіагсіз апсі
гесоттепсіаііопз.

1 Іпігосіисііоп
Сотрозіїіоп о ї сіі§ііа1 ТУ зі§па1, сопуеуіп§ іпїогтаїіоп їог асіарііуііу о ї апу рагіз о їТ У раФ, із а
їасіог Фаі ргоуісіез Фе роззіЬіІіІіез їог асіарііуе соп
ігої о ї яиаіііу о ї гергобисесі ТУ іта§ез. Іп Фіз Пе
рон аге сопіаіпесі:
- Оепегаї ргіпсіріез оїсоїоиг гергосіисііоп яиаіііу
оріітігаїіоп іп асіарііуе ТУ зузіетз;
- Віоск Фа§гатз апсі ргосеззіп§ а1§огіФтз изесі
їог асіарїіуе іта§е циаіііу сопігої;
- Рагатеїегз апсі оФег іпїогтаїіоп Гог асіарііуе
сопігої оїсЬагасІегізІісз ої"Н§Ьі-Іо Іі§НГ ТУ сЬаіп.

2 (ЗепегаІ ргіпсіріез ої соїоиг
гергосіисііоп циаіііу оріітігаїіоп
іп асіарііуе ТУ зузіетз
ТЬе ргосезз ої" асіарїіуе сопігої т а у Ье іпіегргеїесі
аз сопзізІіп§ ої" Фгее рагїз:
- Фе еяиаіігаїіоп ої" зи т т а г у гезропзез о ї Іі§ЬіЮ-П§Ьі ТУ сЬаіп (тіп ітігаїіоп ої" ехізІіп§ сіізіогІіоп);
- Фе тахітігаїіоп ої" уізиаі ециіуаіепсе ої" гергосіисесі соїоиг іта§е Ю Ігапзтіїїесі огі§іпаІ іп Фїїегепі
1і§Ьіпезз апсі соїоиг епуігоптепіз аї Фе ігапзтіиіп^
апсі гєсєіуіп§ епсіз (Фіз із Фе зиЬіесІ ої" оріітігаїіоп
о ї циаіііу ої" соїоиг гергосіисііоп - Огаїї пе\у Кесоттепсіаііоп [ ГШ-К ВТ [Бос. 6/80]];
- Фе зоІуіп§ ої" Фе Іазк ої" со тр го тізе ЬеІ\уееп
Фгее сотропепіз ої" циаіііу (апаІо§ие, Ф§ііа1 апсі
соїогітеїгіс) \уЬісЬ т а у іпїіиепсе оп яиаіііу гесєіуєсі, пеесіесі Ьіі гаїе, сотріехіїу ої" зоЙУ/аге апсі
Ьагсі\уаге еіс.
ТЬе сіеГіпіІіоп ої" Фе геяиігетепіз їог ТУ іта§ез
Яиаіііу із пеесіесі їог з о 1у іп § аіі Фгее іазкз. Везісіез
ої" Фаі, Фе зоІУІп§ Фіічі Іазк із геіаіесі \уіФ изе ої"
ітраігтепі гезропзез їог іпсііуісіиаі їасіогз апсі іпіе§га1 сгіїегіоп ої" яиаіііу (іа\у ої" асісііііоп) їог аіі Фе
їасіогз Іакеп Іо§еФег.
її т а у Ье їогезееп Фаі Фе їазі рго§гезз іп ІесЬпо1о§іез іп їиіиге \уі1І Іеі Фе §1оЬаІ оріітігаїіоп ої
іта§е яиаіііу сопзісіегіп§ поі опіу ТУ сЬаіп ге
зропзез апсі уіє\уіп§ сопбіїіопз Ьиі Фе іта§ез сопІепі аз у/еіі.
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У зв'язку із цим поточним завданням є розроб
ка формату баз даних для застосування на переда
вальній і приймальні сторонах ТВ тракту, у якому
будуть передаватися необхідні дані й алгоритми
оптимізації. Для цього потрібно визначити необ
хідні характеристики спотворень і інтегральні
критерії.
Для знаходження підходів і методології одер
жання таких даних при рішенні цього завдання
необхідно провести дослідження.
• Джерело ТВ сигналу генерує:
a) початковий ТВ сигнал, характеристики яко
го визначені в Рекомендації ГШ-К ВТ. 1361;
b) додаткову інформацію, що містить:
- інформацію про структуру додаткової пере
даної інформації;
- інформацію про індивідуальні параметри ТВ
сигналу на виході джерела (що характеризує спо
творення, внесені джерелом);
- інформацію про умови спостереження на пе
редавальній стороні;
Примітка: В випадку, коли зйомка сцени прово
диться повністю, це відповідає умовам спостереження
визначених специфічною освітленістю та кольоровим
оточенням, інформація щодо якого передається.
У випадку, коли сцена формується з об'єктів (в ви
падку використання об'єктно-орієнтованого підходу для
представлення відеоінформації), знятої в різних умовах
спостереження, інформація, що передається особлива
для кожного з об'єктів має бути сформована з інформа
ції з умов спостереження по кожному об'єкту.

- інформацію про тип та/чи статистику пере
даних зображень/послідовностей.
• На передавальній стороні використовується
інтелектуальний блок, котрий:
- містить в власній пам'яті інформацію про
стандартну модель опорного відтворюючого об
ладнання та опорних умовах спостереження;
- аналізує спотворення, внесені джерелом світ
ла, камерою та за рахунок умов спостереження за
вдяки їх відмінності від стандартних;
- генерує інформацію про спотворення, яка
може бути використана для корекції;
- виконує корекцію спотворень на передаваль
ній стороні та генерує інформацію про остаточні
спотворення для можливої корекції в подальшому;
- здійснює можливу попередню обробку відео
інформації для підвищення ефективності цифро
вого кодування джерела з точки зору компромісу
між швидкістю цифрового потоку та якістю відео
інформації після декодування;
- готує допоміжну інформацію для подальшої
корекції спотворень на приймальній стороні;
- генерує програму корекції зображення на при
ймальній стороні для передавання її приймачеві;
- оцінює та документує результуючу якість пе
редаваного зображення з урахуванням стандарт
них характеристик відтворення та спостереження
на приймальній стороні.
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Іп іЬіз геїаііоп іі із ап асіиаі Іазк Іо у/огк ир їЬе
Гогтаї о!4 баїа Ьазез Гог изе іп ІгапзтііІіп§ апб гесєіуіп§ епбз оГ ТУ сЬаіп сопіаіпіп§ пеебеб б ат апб
а1§огііЬтз Гог зисЬ оріітігаїіоп. ТЬе пеебеб ітраігтепі гезропзез апб іпіе§га! сгіїегіопз Ьауе т Ье
беГіпеб Тог іЬіз ригрозе.
ТЬе зіибіез аге пеебеб Тог беГіпіІіоп їЬе арргоасЬез апб теіЬобо1о§у о? гєсєіуіп§ зисЬ бат Гог
зо1уіп£ іЬіз тзк.
• ТЬе зоигсе оГТУ зі§па1 §епегаіез:
a) зоигсе ТУ зі§па1 \уііЬ сЬагасІегізІісз зресіГіеб
іп Кесоттепбаїіоп ГШ-К. ВТ. 1361;
b) аббіїіопаї іпГогтаїіоп сопІаіпіп§:
- іпГогтаїіоп оп іЬе зігисіиге оГіЬе аббіїіопаї іп
Гогтаїіоп ігапзтіПеб;
- іпГогтаїіоп оп іпбіуібиаі рагатеїегз оГ іЬе
зоигсе оГ ТУ зщпаї (сЬагасІегігіп§ іЬе бізіогііопз
Ьгои§Ы Ьу іЬе зоигсе);
- іпГогтаїіоп оп уіє\уіп§ сопбіїіопз аі іЬе Ігапзтіиіп§ епб;
N010: Іп їЬе сазе \уЬєп саріигіп§ оГ їЬе зсепе аз їНе

\уЬо1є із сопбисіеб, іЬіз із соггезропсіеб \уііНуіє\уіп§ соп
біїіопз бебпеб \уііЬ зресіПс Іі§Ніпезз апсі соїоиг єпуігоптеп і, ІпГогтаїіоп оп \уЬісЬ із ІгапзтіПеб.
Іп їНе сазе ууЬєп іЬе зсепе із сотрозеб оГ їЬе оЬ|есіз
(іп їЬе сазе оГ изе оЬ оЬіесІ-огіепІеб арргоасЬ Гог гергезепіаііоп оГ уібео іпГогтаїіоп), саріигеб іп біГГегепі уіє\уіп§
сопбіїіопз, їЬе іпГогтаїіоп ІгапзтіПеб зресіГіс Гог еасЬ оГ
їЬе о^есіз зЬоиІб Ье сотрозеб оГ іпГогтаїіоп оп уіє\уіп§
сопбіїіопз оп еасЬ оЬіесІ.

- іпГогтаїіоп оп Іуре апб/ог зіаіізіісз оГ ігапзтіїІеб ітадез/зециепсез.
• Аі їЬе Ігапзтійіп^ епб ап Іп1е11і§еп1 Ыоск із
изеб \уЬісЬ:
- сопіаіпз іп ііз т е т о г у їЬе іпГогтаїіоп оп їЬе
зіапбагб тобеї оГ геГегепсе бізріау ециіртепі апб
геГегепсе уіє\ уіп§ сопбіїіопз;
- апаїузез їЬе бізіогііопз Ьгои§Ьі іп Ьу Іі§Ьі
зоигсе, сатега апб уіє\уіп§ сопбіїіопз бие Іо іЬеіг
біГГегепсе Ггот зіапбагб геГегепсе опез;
- §епега1ез їЬе ІпГогтаїіоп аЬоиІ бізіогііопз
\уЬісЬ т а у Ье иэеб Гог їЬе соггесііоп;
- ГиІГіІз їЬе соггесііоп оГ їЬе Ігапзті11іп§ епб біз
іогііопз апб §епега1ез їЬе іпГогтаїіоп оп гезібиаі бізЮПіоп Гог ро5зіЬ1е ГигіЬег соггесііоп;
- ГиІГіїїз їЬе роззіЬІе ргеіітіпагу уібео іпГогта
їіоп ргосеззіп£ Іо епЬапсе їЬе регГогтапсе оГ бі§і1а!
зоигсе собіп§ а1§огііЬтз аз їЬе сотрготізе ЬеІ\уееп
Ьіігаїе апб уібео іпГогтаїіоп циаіііу айег їЬе бесобіп§ зіа§е;
- ргерагез ап абуізогу іпГогтаїіоп Гог роззіЬІе
соггесііоп оГ бізіогііопз аі їЬе гєсєіуіп§ епб;
- §епегаіез їЬе рго§гат Гог іта§е соггесііоп аі
їЬе гєсєіуіп§ епб \уЬісЬ тау Ье ІгапзтіПеб ю їЬе гесєіуєг;
- еуаіиаіез апб гесогбз їЬе Гіпаї яиаіііу оГІгапзтіїіеб іта§е сопзібегіп§ ііз' зтпбагб сЬагасІегізІісз оГ ііз'
гергобисііоп апб оЬзегуаІіоп оп їЬе гєсєіуіп§ епб.
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• На передавальній стороні до транспортного
потоку також вводять додатковий потік з інфор
мацією щодо подальшої оптимізації якості відтво
рювання на приймальній стороні
• На приймальній стороні використовується
інтелектуальний блок, котрий:
- містить в власній пам'яті інформацію про
стандартну модель опорного відтворюючого об
ладнання та опорних умовах спостереження;
- генерує інформацію щодо спотворень за ра
хунок відмінності характеристик відтворювального обладнання та за умов спостереження від стан
дартних для використання для корекції спотво
рень на приймальній стороні;
- виконує корекцію спотворень на приймаль
ній стороні
на основі
допоміжної інформації, що її було прийнято з
приймальної сторони та інформації про спотво
рення, згенерованій на приймальній стороні;
та/або
програми, що її було прийнято з передавальної
сторони;
- оцінює й документує результуючу якість від
творювання зображень.

З Структурні схеми і алгоритми
оброблення, які використовуються
для керування адаптивною якістю
зображення
Структурні схеми функціонування на сторонах
передавача і приймача представлені на рис. 1 і 2.
Як попередні для коригування на передаваль
ній стороні використовуються:
- характеристики, які визначають якість зо
браження, переданого від джерела;
- параметри адаптації зорового сприйняття до
умов спостереження переданого зображення на
передавальній стороні;
- параметри, які характеризують стандартні
еталонні умови на приймальній стороні;
Друга фаза - це перетворення, яке залежить від
контенту зображення. Реалізація основного пунк
ту цього перетворення може бути зрозуміла після
подальших досліджень. Як приклад такого пере
творення може бути наступне, залежне від:
- діапазонів сигналу дійсного рівня
- статистичних характеристик зображення
- використовуваних параметрів методів оброб
лення.
Це перетворення може включати додаткові за
соби, які забезпечують кращу ефективність стис
нення зображення в початковому кодуванні чи
кращу якість із специфікованою швидкістю стис
нення і алгоритмом.

• Аі іЬе Ігапзтіїїіпз епсі іЬе асМіІіопаІ зігеа
с1ис1іп§ ап іпїїогтаїіоп їїог іЬе гєсєіуіп§ епсі із і
тіИесі іпзісіе Тгапзрогі 8ігеат Іо Ье изесі їїог її
соїоиг гергосіисііоп циаіііу оріітігаїіоп.
• Аі іЬе гесеіуіп§ епсі іЬе Іп1е1іі§еп1 Ыоск із
у/ЬісЬ
- сопіаіпз іп ііз' шешогу іЬе іпїїогтаїіоп о
зіапсіагсі тосіеі оїї геїїегепсе сіізріау ечиіртеп
геїїегепсе уіє\уіп§ сопсііііопз;
- §епегаіез іЬе іпїїогтаїіоп оп сіізіопіопз, і
аге іпігобисесі Ьу сіізр1ауіп§ сієуісє іпсііуісіиаі сі
іегізіісз апсі уіє\уіп§ сопсііііопз апсі іЬеіг сііїїїїе
їїгот іЬе геїїегепсе опез, іо Ье изесі їїог іНе согп
аі іЬе гесеіуіп§ епсі;
- регїїогшз іЬе сіізіогііопз соггесііоп аі Іїїе п
іп& епсі
оп Діє Ьазіз оїї
асіуізогу іпїїогтаїіоп гесеіуесі іп іїїе Ьіі з
сопіепі йют іїїе ігапзтііііп£ епсі апсі/ог іпїїогп
оп сіізіогііопз іЬаІ із §епегаІесі аі Іїїе гесеіуіп§ еі
апсі/ог

изіп§ іЬе рго§гат гесеіуесі їїгот іїїе ігапзгг
епсі;
- еуаіиаіез апсі гесогсіз Іїїе їїпаї гергосіисесі і
циаіііу.

З ВІоск сііадгатз апсі ргосеззіпд
аІдогіїЬтз изесі їїог асіарїїіуе ітаде
Яиаііїїу сопїїгоі

ВІоск сііадгатз оїї ргосеззіп§ оп ігапзтіш
гесеіуег зісіез аге зЬо\уп оп Рі§игез 1 апсі 2.
Аз іпіііаі їїог соггесііоп аі ігапзтіиіп§ зісіе и
- Кезропзез сіеїїіпіп£ іїїе чиаіііу оїї зоигсе
тіПесі іта§е;

- Уіє\уіп§ регсерііоп асіаріаііоп рагатеп
сопсііііопз оїї уіє\уіп£ Ігапзтіїїесі іта§е аі іїїе
тійіп£ зісіе ;

- ТЬе рагатеїегз сЬагасІегІ2 Іп§ зіапсіагсі
епсе сопсііііопз аі гєсєіуіп§ зісіе
ТНе зесопсі рНазе із а Ігапзїїогт, сіерепсіе
іта§е сопіепі. Кеаіігаїіоп оїї Іїїе таіп роіпі с
Ігапзїїогт тау Ье сіеагеб аїїег їїипЬег зіисііез.
ехатріе оїї зисЬ а Ігапзїїогт тау Ье пехі, сіере
оп:
- Асіиаі ієуєі зі§па1 гап§ез
- Іта§е зіаіізііс сіїагасіегізіісз
- Іізесі ргосеззіп§ теїЬосіз рагатеїегз

ТЬіз Ігапзїїогт тау іпсіисіе абсііііопаї п
ргоуісііп§ Ьеііег еїїїїесііуепезз оїї іта§е сотрп
іп зоигсе сосііп§ ог Ьейег циаіііу \уііЬ зресіїїіесі
ргеззіоп гаїе апсі аі^огіїНт.
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4 Параметри та інша інформація для
адаптивного керування
характеристиками телевізійного кола
"від світла-до світла"
Існує певна кількість параметрів, які корисні
для включення (всі або частково) в програмний
потік, який включає:
- параметри двовимірної характеристики МТР
сигналів від джерела V, Ск, Св;
- колориметричні параметри оптичної системи,
системи, яка розрізнює кольори і джерело сигналу;
- параметри характеристик формування почат
кового сигналу (джерела) і його оброблення перед
цифровим кодуванням (двовимірне коригування
різкості, можливе гасіння шуму, тощо);
- якісні параметри початкового сигналу;
- параметри послідовності переданого зображен
ня, яке може впливати на якість зображення (тип
спортивних програм, фільми та інше), деталі, коло
риметричні параметри, напівтони, рахунок та інше);
- інформація для безпосереднього керування
обробленням на ближньому кінці (якщо доступно).

7

4 Рагатебегз апсі оІНег іпбогтаїіоп бог
агіарііуе сопїгої о! сНагасїегізїісз об
"ІідЬІ-їо Іідіїї" ТУ сЬаіп
ТНеге аге а пшпЬег об рагатеїегз, м/НісН аге изеТиі їо іпсіибе (аіі ог іп рагї) іпїо а рго§гатте 61о\у,
іпс!ис1іп§:
- рагатеїегз об їбе їу/о-сіітепзіопаї МТР сНагас
їегізїісз обзоигсе У, СК, СВ зі§па!з;
- їНе соїогітеїгіс рагатеїегз об оріісз, соїоигзр!іїїіп§ зузїет апсі зі§паІ зоигсе;
- рагатеїегз об зоигсе зі§па1 зНаріпо сНагасїегізїісз апсі іїз ргосеззіпо Ьебоге (іі§іїаІ сосііп§ (ї \уосіітепзіопаї сгізреппіп§, роззіЬІе поізе сапсеїіаїіоп,
роззіЬІе соггесїіопз апсі оїНег);
- зоигсе зі§па1 яиаііїаїіуе рагатеїегз;
- рагатеїегз об їНе їгапзтіїїесі іта§ез зеяиепсе,
\уЬісН сап іпбіиепсе оп іта§е циаііїу (їуре об зрогіз
рго§гат, Гііт апсі оїНег), деіаіі, соїогітеїгіс рагатеїегз, Наїб-їопе, іпуоісе апб оїНег);
- іпбогтаїіоп бог бігесї ргосеззіп£ сопїго! аї їНе
пеаг епсі (іб ауаіІаЬІе).
Іп ІНе Неабег об їНе Ыоск, сопїаіпіп§ їНезе асісііїіопаі рагатеїегз, їНеіг Іізї зНоиІсі Ье ргесебеб Ьу а
уесїог, чуЬісЬ сНагасїегігез їНе Іосаїіоп об іНе арргоргіаїе іпбогтаїіоп еіетепїз.
її із зиррозеб їНаї їНе гєсєіуєг об їНе биїиге \уі11
сопїаіп їНе іпїеііщепї ргосеззіп§ сарасііу їо саісиїаїе
іЬе песеззагу ргосеззіп§ рагатеїегз бог еасН іта§е,
сопзіс!егіп§ їНе сотргеззіоп теїНоб изесі, апсі гесеіуеб іпбогтаїіоп, Ьазесі оп а сгіїегіоп об т а х іт и т
соїоиг іта§е зи^есїіуе яиаііїу.
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Рисунок 1 - Структурна схем а передавальної частини системи адаптивного управління
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Рисунок 2 - Структурна схема приймальної частини системи адаптивного управління
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