
Resumo  

Descreve-se um codificador de vídeo baseado num algoritmo híbrido DPCM-Quantificação Vectorial e 

vocacionado para cadências entre 8 e 16 kbit/s. No sistema proposto as imagens diferença são 

segmentadas em blocos de dimensão e forma variáveis e a operação de segmentação é executada 

simultaneamente com a compensação de movimento. O cálculo de vectores de deslocamento para 

blocos de dimensão e forma variáveis destina-se a melhorar a qualidade da estimativa do movimento, 

em particular nas zonas onde se localizam os contornos dos objectos em movimento. Os blocos de 

maiores dimensões são decimados com o objectivo de simplificar a sua quantificação vectorial. Para 

os blocos muito activos, sempre de pequena dimensão, desenvolveu-se um quantificador vectorial 

específico baseado num classificador impreciso, o FCVQ, que permite reduzir a complexidade da 

busca na tabela de códigos e melhorar a qualidade subjectiva dos blocos codificados. O algoritmo de 

codificação descrito demonstrou ter um bom desempenho na compressão das sequências de teste 

para as cadências de 8 e 16 kbit/s, tendo-se obtido valores da relação sinal-ruído muito bons em 

ambos os casos. A complexidade da implementação do codificador é comparável à dos codificadores 

híbridos convencionais, enquanto que o descodificador é muito mais simples.  

Abstract  

This work describes a video coder based on a hybrid DPCM- Vector Quantization algorithm which is 

suited for bitrates ranging from 8 to 16 kbit/s. The proposed approach involves segmenting difference 

images into variable-sized and variable-shaped blocks and performing segmentation and motion 

compensation simultaneously. The purpose of obtaining motion vectors for variable-sized and 

variable-shaped blocks is to improve the quality of motion estimation, particularly in those areas where 

the edges of moving objects are situated. For the larger blocks, decimation takes place in order to 

simplify vector quantization. For very active blocks, which are always of small dimension, a specific 

vector quantizer has been developped, the Fuzzy Classified Vector Quantizer (FCVQ). FCVQ is based 

on a fuzzy classifier and reduces the complexity of codebook search while improving the subjective 

quality of the coded blocks. The coding algorithm described displays a good performance in the 

compression of test sequences at the rates of 8 and 16 kbit/s; the signal-to-noise ratios obtained are 

excellent in both cases. The complexity of the coder implementation is comparable to that of 

conventional hybrid coders, while the decoder is much simpler in this proposal.  


