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SAMENVATTING.

Door een tweedimensionaal plaatje lijn voor lijn

af te tasten is weergave als een eendimensionale reeks

grijswaarden mogelijk. Daardoor kan de Kalmanfilter

techniek in één dimensie worden toegepast. Dit

resulteert in ruisonderdrukking in het plaatje.

In dit verslag wordt het vereiste model van het plaatje

uitgebreid besproken. Om praktische redenen is voor het

filteren een eenvoudig model gebruikt.

Het Kalmanfilter is gebaseerd op een beschrijving

in de toestandsruimte. Het toepassen van het filter als

beeldverbeteringstechniek leidt tot grote toestands

vectoren. Tenzij speciale maatregelen worden genomen

impliceert dit een enorme hoeveelheid rekenwerk.

Het aantal berekeningen kan worden gereduceerd door

gebruik van het zogenaamde Reduced Update Kalmanfilter.

Verdere vermindering in benodigde rekentijd wordt bereikt

door het plaatje stripsgewijs te bewerken.

Een zuinige versie van het Kalmanfilter met strips

gewijze bewerking is geïmplementeerd. De resultaten zijn

tevredenstellend. Verdere verbetering wordt verwacht van

het gebruik van betere modellen. Als suggestie wordt een

benadering aangegeven waarin expert systems een rol

spelen.

Behalve het vermogen tot ruisonderdrukking bezit

het Kalmanfilter ook de mogelijkheid tot het uitvoeren

van een numeriek stabiele deconvolutie met de punt

spreidfunctie van het afbeeldingsprocese De praktische

implementatie is hierop voorbereid. Dit wordt eveneens

beschreven. Experimenten zijn nog niet uitgevoerd.
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NOISE REDUCTION IN IMAGES BY USING THE KALMANFILTER.

SUMMARY.

A two dimensional image can be represented as a one

dimensional sequence of grey values by scanning it in a

line-by-line fashion. It is then possible to use the

Kalmanfilter technique in one dimension. This results

in noise reduction in the image.

Extensive attention has been paid in this report to the

choice of the required image model. For practical

reasons a very simple model has been used.

The Kalmanfilter is a state-space oriented technique.

Using the filter as a tool for image processing, leads

to large state vectors. Unless special measures are

taken this implies a tremendous computational effort.

It is shown that the number of computations can be

reduced by using the Reduced Update Kalmanfilter.

Further reduction of the computational burden can be

achieved by processing the image in a striplike manner.

An efficient version of the Kalmanfilter using strip

processing has been implemented. The results are

satisfying. Additional improvement is expected from the

use of better models. Suggestions for a possible approach

including the use of expert systems are given.

Apart from the noise reduction the Kalmanfilter has the

capabili ty to perform a numeri.:ally stable deconvolution

with the point spread function of the imaging process.

This is described also. The practical implementation has

already been prepared for this task. Experiments have

not yet been performed.
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1. INLEIDING.

Bij de projectgroep afbeeldingstechnieken van de

vakgroep Medische Elektrotechniek aan de Technische

Universiteit Eindhoven is een experimentele opstelling

in gebruik voor het maken van afbeeldingen met behulp

van ultrageluid. Het betreft hier een ultrasone

tomograaf.

De afbeeldingen die de opstelling levert zijn voor

verbetering vatbaar: behalve gewenste componenten

bevatten zij ook ongewenste componenten in de vorm van

strepen en rui s •

Dit is de aanleiding geweest om binnen de projectgroep

ook aandacht te gaan besteden aan beeldbewerking. Dit

afstudeerverslag is daarvan een eerste resultaat.

In de onderstaande figuur 1.1 is een poging gedaan

het zeer brede gebied van de beeldbewerking in kaart te

brengen.

I CLASSES
.L......--,--

/
pottern...."'.~,.;.; ..

Y
/'··!.·;~~:,'.;.

enhcncement computer~

rest7n dfS;9\_,,-,--_~~----,
I PICTURE ] I DESCRIPTION

Figuur 1.1. Overzicht van de bewerkingen
op beelden.

Deze figuur is afkomstig uit lit.1. Voor het gemak zijn

daarbij de oorspronkelijke benamingen gehandhaafd.
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In het onderhavige geval is er sprake van restauratie

van beelden die onder andere door ruis zijn verstoord.

Dit verslag geeft daarom als initiële doelstelling: het

ontwikkelen van een methode die zowel ruis als strepen

in beelden kan onderdrukken.

De globale indeling van het verslag is als volgt.

Na een korte oriëntatie wordt gekozen voor een

benadering gebaseerd op Kalmanfiltering (hoofdstuk 2

respectievelijk J). In appendix Al is getracht de opbouw

en werking van het Kalmanfilter te verduidelijken. Dit is

geïllustreerd met een aantal voorbeelden.

Hoofdstuk 4 geeft een conceptuele beschrijving van de

methode. Vanaf dit hoofdstuk wordt de aandacht

geconcentreerd op de ruisonderdrukking.

Hoofdstuk 5 geeft vervolgens een meer wiskundige

beschrijving. Hierin komt tot uiting dat er een model

nodig is. Dit wordt in hoofdstuk 6 toegelicht.

Hoofdstuk 6 is tevens de afsluiting van het theoretische

deel van het verslag.

Hoofdstuk 7 behandelt de aspecten die naar voren komen

bij de praktische implementatie. De resultaten van de

methode komen in hoofdstuk 8 aan bod. Deze resultaten

leiden tot een aantal conclusies (hoofdstuk 9) terwijl

ook de suggesties voor voortzetting (hoofdstuk 10)

hiermee samenhangen.

Het afstudeerwerk waarover dit verslag gaat is binnen de

projectgroep afbeeldingstechnieken een van de eerste

activiteiten op beeldbewerkingsgebied. Daarom is het

hoofdstuk met de suggesties voor voortzetting vrij

omvangrijk.



-8-

2. ORIENTATIE.

Zoals blijkt uit de veelheid van publikaties op dit

gebied kan beeldverbetering op een groot aantal

manieren worden benaderd.

Een van de belangrijkste vragen die voor een keuze van

de benadering vooraf beantwoord moet worden is wat men

daarbij onder verbetering verstaat. Daartoe beschouwen

we de onderstaande figuren.

Uitgangspunt is figuur 2.1a. Dit is de ter beschikking

staande afbeelding die verbeterd moet worden.

b

a

c d

Figuur 2.1. Origineel (a) en resultaten
(b,c,d) van verschillende
denkbeeldige bewerkingen.

Als de figuren 2.1b, 2.1c en 2.1d de resultaten zijn van

denkbeeldige bewerkingen met figuur 2.1a als origineel,

dan brengt de bewerking die figuur 2.1b levert de

grootste verbetering. Tenminste als we geïnteresseerd

zouden zijn in de "ruis".
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Wensen we daarentegen "structuren" te herkennen, dan is

de bewerking horend bij figuur 2.1c optimaal.

De bewerking horend bij figuur 2.1d tenslotte is optimaal

als we op zoek zijn naar "structuren" en we bovendien

weten dat de meetmethode strepen introduceert, strepen

die op grond van a priori kennis niet in de eigenlijke

afbeelding verwacht worden.

In veel gevallen verstaat men onder beeldverbetering

een of andere vorm van ruisonderdrukking. Indien we

echter te maken hebben met afbeeldingen zoals die door

de ultrasone tomograaf worden geleverd (zie figuur 2.2),

dan is naast het onderdrukken van ruis ook het

onderdrukken van streepvormige structuren van belang.

Figuur 2.2. Voorbeeld van een slecht
plaatje uit de tomograaf:
mét strepen en ruis.

De gezochte beeldverbeteringsmethode zal dus

overeenkomsten vertonen met de denkbeeldige bewerking

die leidde tot figuur 2.1d. De beschreven gewenste

eigenschappen zullen in het vervolg worden aangeduid

met ruisonderdrukking respectievelijk selectieve

structuuronderdrukking.

In beide gevallen is er sprake van het gericht

onderdrukken van iets. Daartoe moet er onderscheid

kunnen worden gemaakt tussen de wél en de niet gewenste

elementen in een beeld. Er moet dus informatie
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voorhanden zijn omtrent de gewenste inhoud van het

plaatje. Deze informatie kan meer of minder concreet

zijn. Het volgende geeft hiervan twee extreme

voorbeelden.

Het minst concreet is het geval waarbij absoluut niets

over de inhoud van het plaatje bekend is. Er kunnen dus

ook nooit storende elementen zijn die eventueel

geëlimineerd zouden moeten worden.

Het meest concreet is het geval waarbij exact bekend is

wat het plaatje moet voorstellen. In dit geval kan het

plaatje gegenereerd worden. Beeldverbetering is dan

overbodig.

Tussen deze beide uitersten liggen de situaties zoals

die zich in de praktijk zullen voordoen. Zo kan er

bijvoorbeeld bekend zijn dat er geen details in het plaatje

voorkomen die één pixel groot zijn. Deze kennis kan met

succes gebruikt worden om ruis te onderdrukken. Indien

echter bekend is dat er alleen zuivere cirkels in het

plaatje voorkomen, dan is de beschikbare informatie

relatief concreet. Nu is behalve ruisonderdrukking ook

selectieve structuuronderdrukking mogelijk.

In het vervolg zal de beschikbare informatie

omtrent de gewenste beeldinhoud worqen aangeduid met de

term model. Dit model kan meer of minder concreet zijn.

Het beschrijft de band tussen de pixels in een plaatje

op meer of minder concrete wijze.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat een

voor menselijke waarnemers evident probleem moet worden

vertaald naar een voor automatische verwerking

geschikte vorm. ~s dit al mogelijk is, dan zal er

waarschijnlijk altijd van een benadering sprake blijven.

De aspecten die in deze oriëntatie zijn genoemd hebben

een rol gespeeld bij de keuze van de beeldbewerkings

methode. Deze keuze wordt in het volgende hoofdstuk

toegelicht.
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3. KEUZE VAN DE BEELDBEWERKINGSMETHODE.

Aan de hand van de aspecten die in het vorige

hoofdstuk zijn genoemd en aan de hand van publikaties

is gekozen voor een benadering gebaseerd op

Kalmanfiltering.

In eerste instantie zijn daarbij lit.2 en lit.3 als

leidraad gebruikt.

De gekozen methode maakt gebruik van een relatief

globaal model. Dit model geeft aan op welke wijze een

pixel samenhangt met zijn buurpixels.

De motivatie voor de gemaakte keuze bevat de

volgende punten:

1. Naar aanleiding van de goede resultaten van

toepassing van de Kalmanfiltertechniek op navigatie

problemen wordt een goede ruisonderdrukking verwacht.

2. De methode biedt de mogelijkheid om het model te

variëren afhankelijk van de positie in het plaatje.

Op grond hiervan wordt verwacht dat (in een later

stadium) ook ongewenste structuren kunnen worden

onderdrukt.

3. De opbouw van het Kalmanfilter is ingericht op het

verdisconteren van de overdrachtsfunctie van het

observatieproces. In het kader van beeldverbetering

betekent dit dat afbeeldingsonscherpte kan worden

verdisconteerd.

4. Het uitdiepen van de mogelijkheden van de Kalman

filtertechniek op het gebied van de beeldverbetering

bevat veel interessante aspecten. Dit maakt het tot

een aantrekkelijk afstudeeronderwerp.

Behalve deze v66r het Kalmanfilter sprekende aspecten

zijn er ook enige minder aantrekkelijke kanten:

1. Juist vanwege het feit dat er van een model gebruik

wordt gemaakt moet er een model zijn. Zoals zal

blijken is dit een probleem dat veel aandacht opeist.

2. Het implementeren van het Kalmanfilter voor

beeldverbetering leidt tot grote matrices en grote



-12-

vectoren waarop veel bewerkingen worden uitgevoerd.

Er is dus veel geheugen- en rekencapaciteit vereist.

3. De theorie waarop het Kalmanfilter is gebaseerd stelt

bepaalde eisen aan de ruis waarmee de metingen zijn

verstoord en aan de modelfout. Indien niet of niet

volledig aan deze eisen wordt voldaan, dan is slagen

van de methode niet gegarandeerd; falen evenmin.
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4. CONCEPTUELE BESCHRIJVING VAN DE METHODE.

In het voorgaande zijn ruisonderdrukking en

selectieve structuuronderdrukking als eigenschappen

genoemd van de gewenste beeldbewerkingsmethode.

Vooralsnog zal de aandacht worden geconcentreerd op de

ruisonderdrukking.

Dit hoofdstuk beschrijft in grote lijnen de werking van de

gekozen filtertechniek.

In nagenoeg alle plaatjes hebben pixels een band

met hun buren. Deze band zal zwakker worden naarmate de

afstand tussen de pixels groter wordt.

Rond een pixel (het centrale pixel) kan een gebiedje

worden aangegeven waarbij de pixels binnen dit gebiedje

een band van betekenis hebben met het centrale pixel.

Pixels die buiten dit gebiedje liggen zijn dan voor het

centrale pixel van geen belang. Een dergelijk gebiedje

zal worden aangeduid met de term support region.

Vorm en uitgestrektheid van de support region kunnen

van plaatje tot plaatje maar ook binnen één plaatje

variëren.

Het Kalmanfilter maakt gebruik van de band tussen

de pixels in een plaatje. Ook een menselijke waarnemer

doet dit. Het volgende voorbeeld licht dit toe.

Voorbeeld: Gegeven is een plaatje dat behalve ruis ook

min of meer zinvolle structuren bevat,

bijvoorbeeld een vakantiefoto. In dit plaatje

wordt op een willekeurige plaats één pixel

gemaskeerd.

Op grond van de omringende pixels zal een

menselijke waarnemer een schatting kunnen

maken van het ontbrekende pixel. Doordat het

plaatje echter zelf variatie bevat is deze

schatting maar beperkt nauwkeurig. Naarmate

het plaatje meer verontreinigd is met ruis
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zal de gemaakte schatting onnauwkeuriger zijn.

Het is immers moeilijker om de band tussen de

pixels te detecteren.

A1s het gemaskeerde pixel vervolgens wél ter

beschikking staat (inclusief ruis), dan zal

dit worden gebruikt om de reeds gemaakte

schatting te corrigeren.

De waarnemer filtert de ruis er dus uit. Dit

lukt beter naarmate er meer structuur en

minder ruis in het plaatje zit.

Dat we daadwerkelijk van de structuur gebruik

maken kan worden geïllustreerd door de vier

hoekpixels van een plaatje te beschouwen.

Voor het schatten van deze pixels staan

slechts J aangrenzende pixels ter beschikking

terwijl er dat in de bulk van het plaatje

8 zijn. Het geven van een schatting van deze

hoekpixels zullen we dan ook als moeilijker

ervaren.

Op soortgelijke wijze gaat het Kalmanfilter te werk. Het

detecteren van een structuur vervalt echter: het filter

verwacht een beschrijving van de band tussen naburige

pixels. Deze beschrijving wordt het model van het plaatje

genoemd. Behalve het model zelf verwacht het filter ook

een indicatie omtrent de modelfout.

Een eenvoudig model zou kunnen zijn: elk pixel is gelijk

aan zijn linker buurpixel. Het is duidelijk dat dit model

doorgaans gepaard gaat met grote modelfouten.

Juist het detecteren van de band tussen de pixels

(het bepalen van een model) is een sterke kant van de

menselijke waarnemer. Het is ook precies datgene wat het

Kalmanfilter niet kan.

Met behulp van het gegeven model maakt het

Kalmanfilter op grond van de pixels in de support region

een voorspelling van het centrale pixel. Deze voor-
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spelling wijkt af van de echte (maar onbekendel) waarde

van dit pixel. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen:

1. de reeds genoemde modelfout: het gespecificeerde

model beschrijft het plaatje nooit exact;

2. het feit dat de voorspelling niet is gebaseerd op

de echte (en eveneens onbekende) waarden van de

pixels in de support region maar op de verruiste

waarden.

Net als bij het model verwacht het filter bovendien een

indicatie van de fout in de verruiste pixels in de

support region. In combinatie met de modelfout bepaalt

het filter hieruit de onzekerheid in de voorspelling.

Een bijzonder geval hierbij is dat waarbij zowel de pixels

alsook het model exact bekend zijn. Dan zal ook de

voorspelling exact zijn.

Figuur 4.1 is een illustratie van de problematiek.

y

----- ...

Q =3!O
X = 2!O

x

y

Q =3~a.5

x =2!O

x

y

a =3 !O,5
x =2 ~O.5

x

Figuur 4.1. De samenhang tussen enerzijds de
nauwkeurigheid van model (y=ax
met a als modelparameter) en
pixels (x), anderzijds de
voorspelling (y).

Figuur 4.2 geeft schematisch aan wat de in- en

uitgangsgrootheden zijn van de voorspelstap van het

Kalmanfilter.
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VOORSPELLEN

voorspelling van het
centrale pixel

onzekerheid in de
v oorspellIng van het
centrale pIxel

Figuur 4.2. In- en uitgangsgrootheden van de
voorspelstap in het Kalmanfilter.

Na de voorspelling volgt de tweede stap in het

filterproces: de correctie.

Van het centrale pixel staan nu een voorspelling en een

meting ter beschikking, beide met een bepaalde

onzekerheid. Deze voorspelling en meting worden nu

zodanig gecombineerd dat de resulterende onzekerheid

zo klein mogelijk is. Figuur 4.3 geeft hiervan een

illustratie.

t
plx)

I ,

meting voorSpelling
gecorrigeerde

woorCle

x_

Figuur 4.3. Correctie van de voorspelling
aan de hand van de gemeten
waarde.

De in figuur 4.2 gegeven schematische weergave van de

voorspelstap in het Kalmanfilter wordt nu met de

correctiestap uitgebreid, zie figuur 4.4.
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mod~l

modelfoul

pixels in support region

onzekerheid in pixels in
support region

meting van
c~ntrale pixel

onzekerheid in
meting

-
---0

voorSDll'llinCl

VOORSPEll.EN
c~ntral~ pixel- onzekerheid In
voorspelling -- CORRIGEREN

r-

scha lting van
centrale pixel

onzekerheId in
schatting

Figuur 4.4. Schematische weergave van de
structuur van het Kalmanfilter.

Zoals figuur 4.3 reeds suggereert worden alle

onzekerheden geassocieerd met een normale verdeling.

Dus: de schatting van het centrale pixel wordt gezien

als de gemiddelde waarde van een normale verdeling

waarvan de variantie de onzekerheid in de schatting

aangeeft.

De beschrijving zoals die tot nu toe is gegeven kan

op twee punten worden uitgebreid.

De eerste uitbreiding betreft het recursief maken van

het filter. Daartoe wordt de support region van figuur

4.5 geintroduceerd.

Figuur 4.5. Centrale pixel(-) met support
region, x is het pixel dat
vervolgens als centrale pixel
gaat fungeren.

Na het uitvoeren van de voorspelling en de correctie is

een schatting verkregen voor het centrale pixel.
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Dezelfde procedure kan worden gevolgd met x (zie figuur

4.5) als centrale pixel. Dan blijkt dat het pixel dat

zoëven het centrale pixel was en als zodanig buiten de

support region lag, nu binnen de support region ligt.

De zojuist verkregen schatting kan nu dus worden

meegegeven aan het filter. Dat geldt ook voor de

onzekerheid in de schatting. In figuur 4.4 zou dit

overeenkomen met een terugkoppeling van de uitgang van

de correctie naar de ingang van de voorspelling. Deze

terugkoppeling zou dan bovendien een "vertraging"

moeten bevatten.

Bij het beschrijven vanuit wiskundig oogpunt (in het

volgende hoofdstuk) blijkt dat de terugkoppeling door het

invoeren van vectornotatie tot een recursief karakter van

het filter leidt.

Het is duidelijk dat de vorm van de support region daarbij

van cruciaal belang is.

De tweede uitbreiding betreft de correctiestap.

Tot nu toe is er steeds van uitgegaan dat een meting van

een bepaald pixel alleen de voorspelling van dát pixel

corrigeert. Dat hoeft niet altijd zo te zijn.

In het geval van bewegings- of afbeeldingsonscherpte

(denk aan een bewogen of onjuist gefocusseerde camera)

bevat één pixel in het opgenomen plaatje informatie

over meerdere pixels in het ideale plaatje (zonder

onscherpte en zonder ruis). Een meting van één pixel

kan dus dienen om meerdere voorspellingen te corrigeren,

mits bekend is hoe de oorspronkelijke informatie tot de

beschikbare meting leidt.

In grote lijnen gaat het proces van Kalmanfilteren

dus uit van: een verruist plaatje, een beschrijving van

de samenhang tussen naburige pixels en de manier waarop

een meting is opgebouwd uit pixels in het scherpe en
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ruisvrije plaatje.

Aan de hand van pixels in het verruiste plaatje wordt

een voorspelling gemaakt van een volgend pixel.

Deze voorspelling wordt op grond van de meting en op

grond van kennis van het observatieproces gecorrigeerd.

Het gecorrigeerde pixel kan op zijn beurt weer dienen om

volgende pixels te voorspellen.

Het is duidelijk dat kennis van het model (samenhang

tussen naburige pixels) en van het observatieproces

mogelijke struikelblokken zijn.

Na de conceptuele beschrijving zoals die in dit

hoofdstuk is gegeven, komt in het volgende hoofdstuk een

meer wiskundige beschrijving aan de orde. Daarbij ligt de

nadruk op de definitie van een aantal begrippen en op de

modelvorming.
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5. BESCHRIJVING VAN DE METHODE.

Het doel van dit hoofdstuk is het geven van een

globale beschrijving van de methode. Deze beschrijving

moet inzicht geven in het belang van de diverse stappen

waaruit het beeldbewerkingsproces is opgebouwd.

Vóórdat kan worden ingegaan op de diverse stappen dienen

een aantal begrippen duidelijk omschreven te zijn. De

introductie van deze begrippen vormt het eerste deel van

dit hoofdstuk.

Bij de beschrijving van de methode wordt er van

uitgegaan dat een plaatje P is opgebouwd uit een aantal

pixels. Deze pixels bevinden zich in een coördinaten

systeem zoals aangegeven in figuur 5.1.

I
,
I

Pll,ll I I PlNH,l)I I
I I

- I I --
I I I II I

I I
I I
I I,

II
I

----------~-
PO,])

---- ... -------- I 1-

I I

-- --I----
Pll,NV) PlN-\.NV)

Figuur 5.1. De identificatie van pixels
in een plaatje.

Eén bepaald pixel uit het plaatje P wordt aangeduid met

p(x,y). Het pixel dat linksboven in het beeld ligt

is P(1,1). Er zijn NH pixels in horizontale richting en

NV pixels in verticale richting.

Opgemerkt wordt dat de pixels niet worden geïdentificeerd

op de bij matrices gebruikelijke manier: eerst het rij- en

dan het kolomnummer.
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Ten opzichte van een bepaald pixel p(x,y) kan een

support region S worden gedefinieerd, zie bijvoorbeeld

figuur 5.2. Vorm en grootte van de support region

kunnen van geval tot geval verschillen.

Figuur 5.2. p(x,y) met support region,
M=2.

Daarbij wordt de grootte van de support region

aangeduid met M (=M1=M2 ).

Ten behoeve van het Kalman-filterproces wordt tenslotte

de toestandsvector gedefinieerd. Ook hierbij speelt M

een rol.

De bij het pixel p(x,y) behorende toestandsvector wordt

gegeven door:

[ P (x, y ) , ••• ,P ( 1 ,y) , r (NH, y-l ) , ••• ,P ( 1 ,y-l ) ,

••••• ,P(NH,y-M), ••• ,P(x-M+l ,y-M)] ,

zie figuur 5.3.

Figuur 5.3. p(x,y) met toestandsvector,
M=2.
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De toestandsvector wordt aangeduid met ~(x,y). De

ééndimensionale toestandsvector representeert dus een

deel van het tweedimensionale plaatje. Vergelijken van de

~iguren 5.2 en 5.3 laat zien dat de support region

horende bij p(x,y) deel uit maakt van ~(x-"y).

Volledigheidshalve: ~(x,y) is een kolomvector.

Vervolgens wordt verondersteld dat een plaatje kan

worden gemodelleerd op de volgende manier: als de pixels

in de support region S van p(x,y) zijn gegeven, dan kan

de waarde van p(x,y) voldoende goed worden benaderd

door een lineaire combinatie van de pixels in S.

Ge~ormuleerd:

s(x,y), = Q~ ~(x-',y) + w(x,y)

waarin s(x,y), het,e element van ~(x,y),

Q, een kolomvector met weeg~actoren en

w(x,y) de model~out voorstelt.

De elementen van ~(x-',y) die buiten de support region

van p(x,y) vallen worden verondersteld niet bij te

dragen aan s(x,y),: Q, bevat op de overeenkomstige

plaatsen dan ook een nul.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de vorm

van de support region van groot belang is voor de

kwaliteit van de modellering.

De support region zoals die is geïntroduceerd

(zie figuur 5.2) bewerkstelligt een éénzijdige

beïnvloeding: p(x,y) wordt wél beïnvloedt door pixels

die er linksboven van liggen maar niet door pixels die

er rechtsbeneden van liggen. Dit is doorgaans niet reëel.

Om de beschrijving van de methode niet onnodig ingewikkeld

te maken zal deze support region vooralsnog gehandhaafd

worden. Om dezelfde reden worden problemen die optreden

aan de randen van het plaatje voorlopig buiten

beschouwing gelaten.
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Formule (5.1) kan worden uitgebreid door de

toestandsvectoren horende bij p(x,y) en P(X-1,y) met

elkaar in verband te brengen. Uitgezonderd het eerste

element van ~(x,y) komen -alle elementen van ~(x,y) ó6k

voor in ~(x-1,y). Er geldt namelijk:

s(x,y). = s(x-1 ,y). l' i=2,3, •••
]. ].-

Dan kan ook (5.1) als volgt worden uitgebreid:

~(x, y ) = c ~ (X-1 , y) + ~(x, y ) •

Hierbij is ~(x,y) een kolomvector waarvan alleen het
eerste element ongelijk nul kan zijn,

C de systeemmatrix waarvan: T
-de eerste rij gelijk is aan C1 ,
-de eerste onderdiagonaal gevuld is

met enen en
-de rest gevuld is met nullen.

In de notatie van (5.3) is C de modellering van het

plaatje. De afmetingen van de vierkante matrix C zijn

afhankelijk van M en van NH. Bij de gekozen support region

is C een M(NH+1) maal M(NH+1) matrix.

Formule (5.3) kan als volgt worden weergegeven in een

blokschema, zie figuur 5.4.

~'~04-r--------. :r~(x,y)

y C_...lHv.rtraging~
.§(x-1.y)

Figuur 5.4. Schematische voorstelling van het
model van een plaatje.

De modellering van een plaatje is optimaal als de vector

~(x,y) steeds de nulvector is. Dit zal bij reële plaatjes

naar verwachting onmogelijk zijn.

Het plaatje wordt voldoende goed gemodelleerd als het



-24-

eerste element van ~ de eigenschappen van witte

Gaussische ruis benadert. Het eerste element van w zal

bij doorlopen van het plaatje variëren. De overige

elementen zijn steeds nul.

Voorlopig wordt aangenomen dat een dergelijke modellering

mogelijk en voorhanden is.

In het blokschema van figuur 5.4 stelt ~(x,y) een deel

van het plaatje voor. Doorgaans is echter niet het

"werkelijkelI plaatje voorhanden maar slechts een met ruis

verontreinigde versie: een verruist plaatje. Bovendien

kan er door bewegings- of afbeeldingsonscherpte een

vervaging zijn opgetreden. Deze effecten kunnen worden

opgenomen in figuur 5.4. Het resultaat is figuur 5.5.

vlx,y)

+
:tt(x.y) ---I(

+

e vertraging

~lx-1.y)

H rlx,y)

Figuur 5.5. Schematische voorstelling van een
vervaagd en verruist plaatje.

In deze figuur stelt H de observatievector voor waarin

de vervagende effecten worden verdisconteerd. De

observatieruis wordt voorgesteld door v(x,y).

De toestandsvector ~(x,y) horende bij pixel p(x,y) leidt

dus via een observatieproces en ruisinvloeden tot een

observatie r(x,y), een scalar. Deze observaties staan

in feite ter beschikking en uitgaande van deze

observaties moet ~(x,y) zo goed mogelijk worden bepaald.

Voor het zo goed mogelijk bepalen van de toe stands

vector s(x,y) wordt het Kalmanfilter gebruikt. Het

filterproces bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden
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stappen.

De eerste stap is de voorspellingsstap (predictie).

Hierin wordt op grond van een schatting voor ~(x-1 ,y) een

voorspelling gemaakt voor ~(x,y). De schatting wordt

aangeduid met ~a(x-l,y), de voorspelling met ~b(x,y).

Deze voorspelling wordt berekend volgens:

De tweede stap is de correctiestap (updating). In deze

stap wordt de bij de voorspelling gevonden sb(X'y)

gecorrigeerd aan de hand van de observatie r(x,y). In

formulevorm ziet de correctie er als volgt uit:

~(x,y) = ~b(x,y) +

K(x,y) [r(x,y) - H
T ~b(x,y)] (5.5)

Hierin is te herkennen dat de predictie wordt

gecorrigeerd met een bedrag dat evenredig is met het

verschil tussen de werkelijke observatie en de observati~

die op grond van de predictie wordt verwacht (gTsb(x,y)).

De vector ~(x,y) is de Kalman-gainvector die bepaalt hoe

zwaar het genoemde verschil in de diverse componenten

van de toestandsvector doorwerkt. !(x,y) wordt bepaald

uit de nauwkeurigheden waarmee de schatting s (x-1,y)-a
en de observatie r(x,y) bekend zijn.

De aldus verkregen correctie ~a(x,y) kan nu weer dienen

als startpunt voor de bepaling van ~a(X+1,y) enzovoort.

De in het voorgaande gehanteerde indices a en b staan

voor ~fter respectievelijk before updating.

Behalve een schatting voor de toestandsvector geeft het

Kalmanfilter ook een schatting van de onnauwkeurigheden

in de elementen van de toestandsvector. Deze

schattingen voor de onnauwkeurigheden zijn beschikbaar

in de vorm van een foutcovariantiematrix. In beide

stappen van het filterproces wordt de foutcovariantie

matrix op vergelijkbare wijze behandeld als de
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toestandsvector zelf: er wordt een voorspelling gedaan

die aan de hand van de observatie wordt gecorrigeerd.

In het kader van de beeldverbetering houdt de

methode in dat er op grond van een aantal pixels in een

bepaalde rij en in een aantal vorige rijen een

voorspelling gedaan voor het eerstvolgende nog niet

bekende pixel.

Deze voorspelling wordt vervolgens gecorrigeerd aan de

hand van een observatie van dit pixel. De onzekerheden

in de verstrekte gegevens worden daarbij gebruikt om de

onzekerheid in de uitkomst te bepalen.

Indien de observatie door bijvoorbeeld afbeeldings

onscherpte uit méér dan alleen het voorspelde pixel is

opgebouwd, dan worden ook andere elementen van de

toestandsvector gecorrigeerd.

In het volgende wordt allereerst aandacht besteed

aan de manier waarop de modellering gebeurt. Deze .

modellering is in de vorm van de systeemmatrix C immers

vereist om Kalmanfiltering toe te kunnen passen.



-27-

6. MODELLERING VAN HET PLAATJE.

6.1 Inleiding.

In het vorige hoofdstuk is de systeemmatrix C als

formulering van het model geïntroduceerd.

Met betrekking tot het model spelen drie aspecten een

rol.

Het eerste aspect is de structuur van het model. Figuur

6.1 toont een aantal denkbare structuren •

a

b

•

c

•

Figuur 6.1. Mogelijke modelstructurèn.

In deze figuur wordt aangegeven uit welke pixels het met

een punt gemerkte pixel (het actuele pixel) opgebouwd

kan worden gedacht. Zo laat figuur 6.1a een structuur

zien waarbij het actuele pixel door drie links

naastliggende pixels wordt beïnvloed. In het algemeen

zal dit geen goede modellering opleveren. Deze structuur

krijgt dan ook geen verdere aandacht.

In figuur 6.1b is een structuur gegeven die

beïnvloeding uit meer richtingen toelaat. Figuur 6.1c

laat een structuur zien die beïnvloeding uit alle

richtingen toelaat. Deze laatste structuur zal naar

verwachting de beste resultaten opleveren.

In het vervolg zal een model met een structuur volgens

figuur 6.1b een asymmetrisch model genoemd worden. Aan

figuur 6.1c zal de term symmetrisch model gekoppeld

worden.
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Uit het voorgaande blijkt dat de structuur aangeeft uit

welke richtingen het actuele pixel wordt beïnvloed. Dit

is te vertalen in de ~ van de support region.

Het tweede aspect betreft de orde (M) van het model. In

het vorige hoofdstuk is dit de grootte van de support

region genoemd. Figuur 6.2. geeft modellen met een

symmetrische structuur van orde 1 en orde 2 •

•

•

Figuur 6.2. Symmetrisch model met M=l
en M=2.

De orde van het model is te vertalen in de

reikwijdte van de support region.

De structuur en de orde van het model bepalen de wijze

waarop het actuele pixel wordt beïnvloed. Het derde en

laatste aspect betreft de mate waarin dit gebeurt.

Hiervan is figuur 6.3 een illustratie.

In figuur 6.3a is de situatie geschetst waarin het

actuele pixel in gelijke mate wordt beïnvloed door alle

omringende pixels. Figuur 6.3b laat een situatie zien

waarbij de hoekpixels minder invloed hebben dan de

randpixels.
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a b

Figuur 6.3. Verschillende invloed van
de buurpixels.

Van de drie genoemde aspecten bepalen de structuur en de

orde zowel de grootte van de systeemmatrix Calsook

welke elementen ongelijk nul zijn. In het vervolg zullen

deze elementen worden aangeduid met de term

modelparameters. Het laatste aspect bepaalt dan de

waarde van de modelparameters. De grootte van de

matrix C wordt bovendien bepaald door de a~metingen van

het plaatje.

Voor het Kalman~ilteren is een model vereist dat

het oorspronkelijke plaatje (scherp en ruisvrij) voldoende

goed beschrij~t.

Om aan deze eis te voldoen moet er

a. een model zijn en

b. een criterium zijn om het model te beoordelen

(voldoende goed).

Deze twee zaken komen in de volgende paragra~en aan bod.
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6.2 Modelkeuze.

In deze paragraaf komen de mogelijkheden met

betrekking tot de modelkeuze ter sprake. In combinatie

met het in paragraaf 6.4 te bespreken criterium zullen

een aantal mogelijkheden worden bestudeerd. Het model

dat het best aan het criterium voldoet zal vervolgens

bij het filteren gebruikt worden.

Zoals reeds is opgemerkt is de verwachting dat een

symmetrisch model het best zal voldoen. Om deze

verwachting te toetsen zullen ook asymmetrische

modellen worden bestudeerd. Voorlopig zullen alleen

modellen worden beschouwd van orde 1 of 2. Deze keuze

vindt plaats op grond van de verwachting dat een

uitgestrektere support region niet zinvol is. Dit

impliceert echter tevens dat de observatievector H geen

elementen buiten een dergelijke support region mag

beslaan.

Het derde aspect met betrekking tot het model, de

numerieke waarden van de modelparameters, laat

beduidend meer vrijheidsgraden toe.

Teneinde het aantal te onderzoeken mogelijkheden te

beperken wordt gekozen voor drie invullingen:

1. Het actuele pixel wordt gelijk aan het gemiddelde van

de pixels in de support region (bijvoorbeeld:

symmetrisch, M=1, figuur 6.3a).

2. Het actuele pixel wordt gelijk aan het gewogen

gemiddelde van de pixels in de support region.

Daarbij neemt de weegfactor exponentieel af met de

afstand tot het actuele pixel.

3. Het actuele pixel wordt gelijk aan een andere dan

bovengenoemde lineaire combinatie van pixels in de

support region.

De parameters worden nu geschat aan de hand van het

ter beschikking staande plaatje. Deze procedure

wordt beschreven in onder andere lit.2 en lit.3.

De achterliggende gedachte is dat de modelparameters
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kunnen worden bepaald door bij (een deel van) het

verruiste plaatje die lineaire combinatie te zoeken

die de, in de zin van de kleinste kwadraten, beste

beschrijving gee~t van het plaatje. De gevonden

lineaire combinatie gee~t dan de modelparameters.

Daarbij wordt er van uitgegaan dat het plaatje

verontreinigd is met witte Gaussische ruis.

In tegenstelling tot de twee voorgaande

mogelijkheden zijn de waarden van de modelparameters

nu niet bekend. Deze moeten door middel van een

schattingsproces worden bepaald. Dit schattings

proces komt in paragraa~ 6.3 aan bod.

Uit het bovenstaande blijkt dat er voor het model

gekozen kan worden uit 2 structuren, 2 ordes en

3 parameterinvullingen. In totaal moeten dus 2x2x3=12

mogelijkheden beoordeeld worden. Dit beoordelen gebeurt

aan de hand van een in paragraa~ 6.4 te bespreken

criterium. In de volgende paragraa~ komt echter eerst

het schattingsproces aan bod.

6.3 Schatting van de modelparameters.

De gedachte achter het schatten van de parameters

is dat het op deze wijze wellicht mogelijk is om globale

eigenschappen van het plaatje aan het ~ilter mee te

geven. Daardoor komt de voorspelling die het ~ilter

pleegt dichter in de buurt van de werkelijke waarde.

Behalve de modelparameters zél~ wenst het ~ilter ook

een aanduiding voor de kwaliteit van het model (zie de

conceptuele beschrijving van de methode). Deze

kwaliteitsaanduiding hee~t ook hier de gedaante van de

variantie van een normale verdeling.

Het volgende is een beschrijving van de wijze waarop de
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modelparameters en de kwaliteitsaanduiding worden

bepaald.

De modelparameters geven samen met de elementen van

de support region van een pixel s(x,y) een voorspelling

s (x,y) voor dat pixel. De pixels in de support region
p

van s(x,y) zijn een deel van de toestandsvector ~(x-l,y).

De gemaakte voorspelling is te schrijven als (vergelijk

formule 5.1):

(6.1 )

De afwijking ten opzichte van s(x,y) is dan

e(x,y) = s(xty) - C~ ~(x-l,y).

Als Cl het plaatje exact beschrijft, dan is e(x,y) dus

nul. Dit is slechts zelden het geval. We nemen

genoegen met die vector Cl die de som van de

gekwadrateerde e(x,y) 'over een deel W van het plaatje

minimaliseert.

Kortom: vind die Cl die

J:= ~(s(x,y) _ C~ ~(x-l ,y»2
W

minimaal maakt.

De Cl die hieraan voldoet wordt gegeven door

8
1

= (~~(X-l,y) ~T(X_l,y»-l

Q: ~ (x-l ,y) s ( x , y ) ) ,
W

(6.4)

de oplossing van de kleinste kwadratenmethode.

Deze uitdrukking is niet erg praktisch: s(x,y) en

~(x-l,y) zijn immers onbekend. Op het moment dat deze

grootheden bekend zijn, is ruisonderdrukking overbodig.

De grootheden die wél ter beschikking staan zijn de

verruiste pixelwaarden r(x,y) en ~(x,y):

r(x,y) = s(x,y) + v(x,y) en dus

s(x,y) = r(x,y) - v(x,y),
(6.5a )
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!:(x-1,y) = .§.(x-1,y) + ~(x-1,y) en dus

(6.Sb)
.:!!.(x-1,y) = !:(x-1,y) ~(x-1 ,y) •

Na substitutie van deze gegevens in (6.4) resteert een

uitdrukking waarin r en E (verruiste pixelwaarden) en

v en ~ (ruis) voorkomen. Helaas zijn ook v en ~

onbekend. Het enige wat van deze grootheden eventueel

bekend is, is de variantie.

Door het invoeren van twee veronderstellingen

kunnen een aantal benaderingen worden toegepast.
A

Hierdoor verkrijgen we een uitdrukking voor C1 waarin

alleen bekende grootheden voorkomen. Een gedetailleerde

afleiding is te vinden in appendix A2. Van belang zijn

voornamelijk het resultaat en de veronderstellingen:

e1 = (L(E(X-1,y) r T (x_1,y) 
W

~(x-1,y) vT(x_1,y)))-1

L E (x-1 , y) r (x, y )
W

(6.6)

met -ruis en signaal ongecorreleerd verondersteld

-ruis ongecorreleerd verondersteld.

De term ~(x-1 ,y) vT(x_1,y) in (6.6) leidt tot een matrix

waarvan de elementen op de hooddiagonaal gelijk zijn aan

de variantie van de ruis (~) vermenigvuldigd met het

aantal pixels in W (NW). Elementen buiten de

hoofddiagonaal zijn nul.

Naarmate W groter wordt zullen de op grond van de

veronderstellingen gemaakte benaderingen minder grof

worden.

Indien de globale eigenschappen over het hele

plaatje gelijk zijn, dan zal de vector C, (de compacte

weergave van deze eigenschappen) beter bepaald worden

naarmate W meer pixels omvat. Doorgaans is het echter

zo dat de eigenschappen binnen een plaatje variëren.

In zo'n geval is het voordeel van een grote regio W

beperkter: als bij een grote regio W twee gebieden A en B
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worden bestreken met eigenschappen CA en 2B, dan zal de
A

resulterende vector Cl zo goed mogelijk lijken op CA én 2B •

De gelijkenis kan dus maar beperkt zijn. Als W daarentegen
A

een gebied bestrijkt met eigenschap 2A, dan zal 21 zo

goed mogelijk lijken op alleen CA.

De bovenstaand schetsmatig aangegeven problematiek is

niet verder uitgediept. Het gebied W is zo groot

mogelijk gekozen hetgeen resulteert in een zeer globale
A

vector 21 •

De uit formule (6.6) verkregen schatting voor 21
kan vervolgens worden gebruikt om een indruk te krijgen

van de modelfout.

De wijze waarop dit gebeurt is voor de hand liggend: de

gevonden el wordt gebruikt om voor elk pixel een

voorspelling te geven volgens formule (6.1):

~p(x,y) = ê~ ~(X-l ,y)

hetgeen weer in een residu resulteert:

w(x,y) = s(x,y) - 5 (x,y).p
(6.8)

Van de aldus verkregen residuen wordt vervolgens de

variantie Qw berekend.

Helaas doet zich ook hier het probleem voor dat s(x,y)_

en ~(x-l,y) niet bekend zijn. Via een aantal

tussenstappen is het toch mogelijk om QA te berekenen.
w

Beschouw daartoe de volgende uitdrukking:

Ook nu geldt: .!: = ~ + :y; .!: de verruiste pixels, :y. de

ruis.

Substitueren en uitschrijven levert:

S 1 L (s ( x , y) - Q~ ~(x-l , y) v(x,y)= NW
+

W

_ ~; :y(x-l ,y) )2; (6.10)

S 1 L (w(x,y) + v(x,y) ê; :y(X-l,y))2;= -NW W (6.11)
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5 = 1 L (w2(x,y) + 2 ~(x,y) v(x,y)
NW W

- 2 w(x,y) ê~ ~(x-1,y)

2 AT
+ V (x,y) - 2 v(x,y) .9.1 ~(x-1,y)

+ ê~ ~(x-1,y) ê~ ~(x-1 ,y)). (6.12)

Voor het schatten van f
1

is reeds verondersteld dat de

ruis ongecorreleerd is. Dat reduceert (bij voldoend grote

W) de laatste vergelijking tot:

+ ê~ ~(x-1 ,y) §.~ :y(x-1 ,y)); (6.13)

5 = ...L L w2(x,y) + ...L L v2(x,y)NW W NV V
1 L ê~ ~(x-1 ,y) §.~ ~(x-1 ,y); (6.14)+ -NW V

5 %+ ~
1 ATA L~(X-1 ,y) !:T(X_1 ,y);= + N .9.1f 1

W- W
~6.15~êT'"5 = Q.... + Q + -1 f 1 Q • 6.16w v v

Dus: Q.... = 5 - Q (1 "'T'" ) (6.17)+ f 1.9.1 •w v

Deze laatste vergelijking geeft weer wat men op grond van

de gevolgde aanpak kan verwachten: % = f(Qv).

Immers:

-het verruiste plaatje is datgene wat ter beschikking

staat;

-er wordt een variantie van de meetruis Qv gepostuleerd;

-uit het verruiste plaatje en ~ worden de parameters
'"geschat: .9.1 ;

A
-met behulp van.9.1 en het verruiste plaatje wordt een

reconstructie gemaakt;

-uit het verruiste plaatje en de reconstructie wordt

een residu berekend;

-de variantie van dit residu is samengesteld uit de

varianties van de meetruis v en de (geschatte)

modelfout w;
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-als de variantie ~ van de meetruis groot is, dan zal

de variantie ~ van de modelfout klein worden.

Omgekeerd: bij exacte metingen (~=O) zal het residu

geheel worden toegeschreven aan de modelfout: Qw=S.

Samengevat: voor het schatten van de modelparameters

moet het verruiste plaatje en (een indicatie voor) de

variantie van de meetruis bekend zijn. Dan kan ook een

schatting voor de variantie van de modelfout berekend

worden.

Let wel: dit laatste is 66k mogelijk als de model

parameters niet geschat maar gepostuleerd zijn.

Nu het mogelijk is de parameters niet alleen te

postuleren maar ook te schatten is er behoefte aan een

methode om de mogelijke modellen te beoordelen. Deze

methode is het onderwerp van de volgende paragraaf.

6.4 Beoordeling van de modellen.

In paragraaf 6.2 is vermeld dat er een aantal

mogelijke modellen is. Paragraaf 6.3 behandelde de wijze

waarop de modelparameters geschat kunnen worden.

Teneinde een model te kunnen kiezen moet er een

beoordeling plaats kunnen vinden. Dit wordt gedaan door

met behulp van de gepostuleerde of geschatte vector ~1

het plaatje te reconstrueren. In het geval van simulaties

is bovendien het originele plaatje bekend.

De beoordeling van de reconstructie kan voor elk

model op twee manieren gebeuren.

De eerste manier is gebaseerd op de signaal/ruis

verhoudingsverbetering (~SNR). Daarbij wordt de signaal/

ruisverhouding (SNR) van een plaatje als volgt bepaald.

Het originele plaatje (bij simulatie bekend) stelt het

signaal voor. Een plaatje waarvan de SNR moet worden
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berekend wordt verminderd met het originele plaatje.

Datgene wat overblijft wordt het ruisplaatje genoemd. De

SNR wordt dan bepaald door de grijswaarden van het

originele plaatje te kwadrateren en te sommeren over

alle pixels en deze som te delen door de som van de

kwadraten over alle pixels in het ruisplaatje. Op deze

manier kan van het verruiste plaatje en van de

reconstructie de SNR worden bepaald. Hieruit wordt de

verbetering in SNR bepaald, 6SNR. Dit is een getal.

De tweede manier gaat uit van een visuele vergelijking

van het verruiste plaatje en het origineel. Dit

resulteert in een indruk.

Uit steekproeven is gebleken dat reconstructies met

gunstige ~SNR niet steeds als beter ervaren worden. Dit

is alleszins begrijpelijk: ons visueel systeem hanteert

geen eenvoudig kwadratisch criterium. Zo zal bij het

bepalen van6SNR een reconstructie met een offset per

definitie slecht scoren. Bij het visueel beoordelen van

een dergelijke reconstructie speelt deze offset een veel

kleinere rol.

Omdat het uiteindelijke doel is het verbeteren van de

subjectieve beeldkwaliteit worden de door de diverse

modellen geleverde reconstructies visueel beoordeeld.

De daarbij gevolgde procedure is als volgt.

Uitgangspunt is een plaatje dat door de ultrasone

tomograaf is gemaakt. Het betreft een afbeelding van

een agar-agar fantoom. Deze afbeelding bevat weinig

ruis en geeft een onscherpe indruk (geen scherpe over

gangen), zie figuur 6.4a. Dit plaatje is vervolgens

verstoord met witte Gaussische ruis, zie figuur 6.4b.

Volgens de gegeven definitie is de SNR van het plaatje

in figuur 6.4b ongeveer -(1) 6 dB.

De pixels in het verruiste plaatje worden aangeduid met

r(x,y}. Voor een zo groot mogelijk gebied is dan berekend:

m(x,y} = c~ ~(x-l,y). (6.18)

Daarin is m(x,y} een pixel van het gereconstrueerde
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plaatje.

Figuur 6.4. Het originele (a) en met ruis
verstoorde (b) testplaatje.

Door dit voor elk van de in paragraaf 6.2 genoemde

modellen te doen krijgen we een set reconstructies. Het

model corresponderend met de subjectief beste

reconstructie is favoriet om te worden gebruikt bij het

filteren.

Hierna volgen de reconstructies. Elke reconstructie

wordt geïdentificeerd met een nummer dat correspondeert

met het gebruikte model. Figuur 6.5 geeft de

reconstructies in willekeurige volgorde, figuur 6.6
de relatie tussen reconstructie en model. De lezer

wordt bij deze de mogelijkheid geboden om zelf een keuze

te maken.

Figuur 6.5 toont niet de verwachte 12 reconstructies

doch slechts 10. Voor M=1 is een exponentiële weging

niet bestudeerd: een support region met deze reikwijdte

laat geen exponentieel verloop van de parameters toe.
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6

10

5

3

8
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Figuur 6.5. De via de diverse modellen
verkregen reconstructies met
referentienummers.
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Figuur 6.6. De relatie tussen de referentie
nummers en de gehanteerde
modellen.

Een plausibele (subjectieve l) rangschikking van goed

naar slecht is de volgende:

9 8 5 6 3 1 • • •

De reconstructies met de referentienummers 2, 4, 7 en 10

zijn niet opgenomen: deze reconstructies lijken alleen de

ruis weer te geven.

Uit het bovenstaande blijkt dat een symmetrisch

model van orde 2 met exponentieel verlopende parameters

de beste reconstructie levert. Bovendien lijken modellen
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van orde 2 steeds beter te zijn dan modellen van orde 1.

Binnen de groep modellen van orde 2 genieten symmetrische

modellen de voorkeur.

De slechtste reconstructies (met referentienummers 2, 4,

7 en 10) horen bij de modellen waarvan de parameters zijn

geschat. Dit is tegen verwachting. In dit verband is van

belang dat het verruiste plaatje waaruit de parameters

zijn bepaald (figuur 6.4b) voor het grootste deel uit

ruis bestaat. Dit kan ertoe leiden dat de model

parameters de ruis modelleren en niet de (nauwelijks

zichtbare) structuur in het plaatje. Om dit te

verifiëren zou het proces herhaald moeten worden voor

een minder ernstig verstoord plaatje. Dit is niet

gebeurd. Het schatten van de parameters wordt daarom

vooralsnog als niet zinvol beschouwd.

Bij nadere beschouwing van de reconstructies in

figuur 6.5 kan in reconstructie nummer 3 een raster

worden ontdekt. Dit raster bestaat uit verticale en

horizontale lijnen. De afstand tussen de lijnen is één

pixel.

Dit fenomeen wordt begrijpelijk als we kijken naar het

bijbehorende model: de rijen en kolommen waarin het actuele

pixel ligt tellen minder zwaar mee bij de bepaling van

dit pixel dan de andepe rijen en kolommen. Ter

verificatie is een reconstructie gemaakt waarbij het

model is aangepast, zie figuur 6.7a. In de bijbehorende

reconstructie (figuur 6.7b) is het raster grotendeels

verdwenen.

Uit de vergelijking van de reconstructies met het

origineel (figuur 6.4a) blijkt dat een aantal modellen

leidt tot zeer aanvaardbare re'~onstrt1cties'. Verdere

verbetering blijft wenselijk. Nader onderzoek naar een

optimaal model kan daarbij een rol spelen. !tIet name de

prestaties bij andere signaal/ruisverhoudingen en bij

andere plaatjes moeten daarbij een aandachtspunt vormen.
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Figuur 6.7. Door een aangepast model (a)
verdwijnt het raster (b).

Verdere verbetering wordt in eerste instantie van

het filterproces verwacht. Het model is immers bedoeld

om in het Kalmanfilter te worden gebruikt.

De in paragraaf 6.2 uitgesproken verwachting dat

symmetrische modellen de beste reconstructies leveren

is bewaarheid.

In de volgende paragraaf komt aan de orde welk model in

het Kalmanfilter wordt gebruikt.

6.5 Het gebruikte model.

De vorige paragraaf heeft tot de conclusie geleid

dat een symmetrisch model van orde 2 met exponentieel

verlopende parameters het beste is. Toch is er voor het

filteren gebruik gemaakt van een asymmetrisch model van

orde 1. De modelparameters zijn daarbij gelijk aan 1/4.

Hierbij hoort de reconstructie met referentienummer 1

uit figuur 6.5.
Er zijn twee redenen om niet het beste model te

gebruiken.

De eerste reden heeft te maken met de recursiviteit

van het filter. Beschouw daartoe nogmaals figuur 4.5
(uit de conceptuele beschrijving).
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Figuur 6.8. Centrale pixel (.) met support
region, x is het pixel dat
vervolgens als centrale pixel
gaat fungeren.

Het gerasterde deel geeft de support region en duidt in

dit geval op een asymmetrisch model van orde 1.

Indien er sprake is van een symmetrisch model van gelijke

orde, dan wordt de situatie zoals weergegeven in

figuur 6.9.

Figuur 6.9. Centrale pixel (.) met support
region, x is het pixel dat
vervolgens als centrale pixel
gaat fungeren; nu voor een
symmetrisch model.

Uit deze figuur blijkt meteen het probleem: het pixel dat

zometeen voorspeld gaat worden (gemerkt met x) wordt bij

het voorspellen van het actuele pixel (gemerkt met e )

bekend verondersteld. Hetzelfde geldt voor de pixels in

de onderste rij van de support region. Dit past niet in

het beschreven concept van het filterproces,

de recursiviteit wordt immers verstoord.

Om recursiviteit mogelijk te maken mag de support region

globaal gesproken niet rechts van en niet beneden het
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actuele pixel liggen.

Symmetrische support regions en daarmee' symmetrische

modellen vallen dus af.

Omdat juist de symmetrische modellen het beste

lijken volgen hierna enige gedachten over een mogelijke

alternatieve aanpak.

Als uitgangspunt dient de situatie zoals die in

figuur 6.10 is weergegeven. De pixels in de support

region zijn nu aangeduid met x 1 ••• x S • Het centrale pixel

is nu y genoemd.

Xe X7 X6
X

s y \
X3 X2 X1

Figuur 6.10. Centrale pixel (y) met
support region (x1 •••x S ).

De modelparameters hebben allemaal de waarde l/S. In de

voorspelling wordt dan berekend:

(6.19)

Vervolgens wordt y in het filterproces gecorrigeerd naar

aanleiding van de meting.

Vergelijking (6.19) wordt nu geschreven als:

(6.20)

In dit geval wordt xl voorspeld uit elementen die niet

rechts of beneden xl liggen. Element xl is het eerste

element van de nieuwe toestandsvector. De meting heeft

dan niet betrekking op dit eerste element. Tot nu toe

is dat steeds wél het geval geweest. In feite is er nu

sprake van een asymmetrisch model waarbij de meting
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betrekking heeft op een centraal in de support region

gelegen pixel (y).
Zoals reeds opgemerkt: het bovenstaande is de weergave

van enige gedachten over een mogelijke alternatieve

benadering. Uitwerking ervan kan een onderdeel

zijn van een vervolgstudie.

De tweede reden om niet het beste model te

gebruiken is van zuiver praktische aard: de vereiste

rekentijd is te groot. In hoofdstuk 7 blijkt dat de

vereiste rekentijd in het gunstigste geval van de orde p3

is; p geeft daarbij het aantal pixels in de support

region.

Uit figuur 6.6 blijkt dat een symmetrisch model van orde

2 maar liefst 24 pixels in de support region heeft

tegen maar 4 voor een asymmetrisch model van orde 1.

Dat dit dramatische gevolgen heeft voor de rekentijd is

duidelijk.

De in het voorgaande toegelichte aspecten hebben

ertoe geleid dat voor het filteren een asymmetrisch

model van orde 1 is gebruikt.
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7. FILTEREN VAN HET PLAATJE; PRAKTISCHE UITVOERING.

7.1 Inleiding.

In de vorige hoofdstukken is de theorie achter het

filterproces beschreven. Daarbij is tevens aangegeven op

welke manieren het vereiste model kan worden bepaald.

Nog steeds staat daarbij de ruisonderdrukking als

hoofddoel voor ogen.

Bij de praktische uitvoering van het filterproces

komen een aantal punten naar voren die enige aandacht

verdienen. Deze punten worden in de hierna tussen haakjes

genoemde paragrafen toegelicht.

Allereerst moet het proces gestart worden. Vervolgens

wordt een aantal filterstappen uitgevoerd (7.2). Zoals

in het voorgaande reeds is gesuggereerd wordt het plaatje

daarbij lijn voor lijn bewerkt. Op het einde van een lijn

moet er dus een overgang gemaakt worden naar de

volgende beeldlijn (7.3).
Deze aspecten hebben betrekking op de organisatie van het

filterproces. Het feitelijke filteren bestaat uit een

groot aantal wiskundige bewerkingen (7.4). Daarbij speelt

de gevoeligheid van deze bewerkingen ten aanzien van

afrondfouten een rol (7.5). Ook de vereiste rekentijd

zorgt voor praktische problemen (7.6). De rekentijd is

de drijfveer geweest om te gaan zoeken naar efficiëntere

implementaties (7.7 en 7.8). De meest recente

implementatie is tot stand gekomen door niet alleen de

feitelijke bewerkingen te optimaliseren maar ook door de

organisatie van het filter te wijzigen. Dit zal in de

laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden

toegelicht (7.8).
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7.2 Start en voortgang van het ~ilterproces.

Er wordt gebruik gemaakt van een asymmetrisch

model van orde 1. Met dit model worden de ~ilterstappen

uitgevoerd. Elke ~ilterstap bestaat uit een voorspelling

en een correctie.

De voorspelling wordt gegeven door vergelijking (5.4):

~b(x,y) = C ~a(X-1,y). (5.4)

In C is het model verwerkt. Uit deze ~ormule blijkt dat

er een vector ~a(x-1 ,y) moet zijn. Doorgaans is deze

vector het resultaat van de voorgaande ~ilterstap. Bij

het starten van het proces is dit niet zo. In dat geval

is het eerste pixel dat voorspeld wordt pixel (2,2),

zie ~iguur 7.1. Vector ~(X-1,y) is dus ~a(1,2). Deze

vector is in de ~iguur aangegeven. Binnen ~a(1,2) is

door een raster tevens de support region horende bij

pixel (2,2) aangegeven. De hele vector ~a(1 ,2) wordt

opgebouwd uit pixels van het verruiste plaatje.

2

2 NH

Figuur 7.1. Situatie bij aanvang van het
~ilterproces. Dik omlijnd: ~a(1,2);
gerasterd: support region horend
bij pixe I (2,2).

Ná de voorspelling maar vóór de correctie is de situatie

als in ~iguur 7.2.

Uit deze ~iguur blijkt: de toestandsvector krijgt een

nieuw kopelement (pixel (2,2)) terwijl het staartelement

(pixel (1,1)) wordt a~gestoten. Vervolgens vindt de

correctie plaats, ~ormule (5.5):

~(x,y) = ~b(x,y) +

!(x,y) [r(x,y) - H
T ~b(x,y)].(5.5)
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NH

Figuur 7.2. Situatie ná voorspelling maar
voor correctie.
Dik omlijnd: ~b(2,2).

In principe kunnen alle elementen uit de toestandsvector

worden gecorrigeerd. Of dit werkelijk gebeurt hangt af

van de Kalmangainvector !(x,y).

Figuur 7.3 geeft de situatie ná de correctie.

2 3 NH

Figuur 7.3. Situatie ná correctie. Dik
omlijnd: s (2,2); gerasterd:
support r:gion horende bij pixel
(3,2).

Het bovenstaande proces van voorspellen en

corrigeren kan worden voortgezet voor de resterende

pixels op de tweede beeldlijn. De nieuwe informatie die

de verruiste pixels leveren wordt daarbij steeds in de

correctiestap verwerkt (r(x,y) in formule (5.5)).
Het laatste pixel dat in de tweede beeldlijn wordt

voorspeld, is pixel (NH-1,2): de support region mag

immers niet buiten het plaatje vallen. Figuur 7.4

illustreert dit.
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NH

2
I

Figuur 7.4. Situatie v66r de laatste voor
spelling. Dik omlijnd: ~a(NH-2,2);
gerasterd: support region horende
bij pixel (NH-1,2).

Ná de laatste filterstap in deze lijn (dus ná voor

spelling en ná correctie) is de toestand als in

figuur 7.5.

NH

2

Figuur 7.5. Situatie ná de laatste filter
stap. Dik omlijnd: ~a(NH-1 ,2).

In eLke filterstap verdwljnt er een pixel uit de

toestandsvector (pixel (1,1) als eerste; zie figuur 7.1).

In het algemeen is dit steeds het laatste element van

de toestandsvector. Het zijn precies deze

staartelementen waaruit het gefilterde plaatje wordt

opgebouwd. Deze elementen hebben immers het grootst

mogelijke aantal filterstappen meegemaakt en zij zullen

dus een zo goed mogelijke schatting geven van de

werkelijke waarde van het overeenkomstige pixel.

Voor het proces zoals dat tot ~u toe is beschreven is

dit dus het geval voor de pixels (1,1) ••• (NH-2,1).

Dit laatste pixel (NH-2,1) verdwijnt bij de laatste

voorspelling in lijn 2. De herkomst van de pixels in de

laatste twee kolommen komt nog ter sprake. De volgende

stap is het voorspellen in beeldlijn 3. Deze overgang op

een nieuwe beeldlijn komt in de volgende paragraaf ter

sprake.
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7.3 Overgang naar een nieuwe beeldlijn.

De toestand vó6r overgang naar een nieuwe beeldlijn

is gegeven in figuur 7.6a.

Het eerstvolgende te voorspellen pixel (in de nieuwe

beeldlijn) met bijbehorende support region zijn in

figuur 7.6b afgebeeld.

NH

n-2

n-1

n

n-2

a

NH

n-1

n b

Figuur 7.6. Situatie v66r (a) en ná (b)
overgang op een nieuwe beeldlijn.
Dik omlijnd: a:~a(NH-1,n-1),

b:~a(1,n).

Deze figuren lijken s te'rk op de :figuren 7.1 (7. 6b) en

7.5 (7.6a) uit de vorige paragraa:f.

Vergelijken van de figuren 7.6a en b leidt tot een

tweetal conclusies.

Op de eerste plaats verdwijnen de pixels (NH-1,n-2) en

(NH,n-2) uit de toestandsvector. Deze pixels maken dus

deel uit van het ge:filterde plaatje. Als n=3, dan zijn

daze pixels precies de pixels die in :figuur 7.5

"'overbleven" •

Op de tweede plaats hoe:ft de toestandsvector uit

:figuur 7.6b (~a(1,n)) niet opgebouwd te worden uit

pixels van het verruiste plaatje. In :figuur 7.1 was dat

wél het geval. Nu zijn de meeste elementen van ~a(1,n)
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immers al voorhanden in de vorm van ~a(NH-1,n-1). Dit

geldt niet voor de pixels (1,n) en (NH,n-1), deze pixels

komen dus wel uit het verruiste plaatje.

Uit het voorgaande blijkt dat de eerste toestandsvector

volledig uit pixels van het verruiste plaatje is

opgebouwd. Tijdens het filterproces komt er bij elke

voorspelling een pixel van het gefilterde plaatje vrij.

De laatste toestandsvector in een lijn levert twee van

dergelijke pixels; de overige pixels worden gebruikt om

de eerste toestandsvector van de volgende lijn uit op te

bouwen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat de laatste

toestandsvector uit het filterproces (dus s (NH-1,NV)). -a
helemaal bestaat uit pixels die in het gefilterde

plaatje terechtkomen. Pixel (NH,NV) van het gefilterde

plaatje wordt (bij gebrek aan beter) gelijk aan.pixel

(NH,NV) van het verruiste plaatje.

In het voorgaande is de organisatie van het filter

proces beschreven met betrekking tot de toestandsvector.

Zoals reeds eerder is vermeld speelt ook de

foutcovariantiematrix een grote rol. Het volgende gaat

hier nader op in.

Bij het starten van het filterproces wordt elk element

op de hoofddiagonaal van de foutcovariantiematrix gelijk

aan de variantie van de ruis waarmee het plaatje is

verstoord. De overige elementen zijn nul. De hoofd

diagonaal telt evenveel elementen als de toestandsvector.

Tijdens de filterstappen die volgen zal de matrix

"vollopen". De elementen op de hoofddiagonaal worden

kleiner: de onzekerheid neemt af. Op dezelfde manier

als er pixels uit de toestandsvector verdwijnen, zo

verdwijnen er ook elementen uit de foutcovariantiematrix.

Daarvan worden alleen de verdwijnende diagonaalelementen

onthouden.

Nadat een plaatje is gefilterd zijn er dus twee

resulterende plaatjes: één met de grijswaarden en één met
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de variantie. Anders gezegd: het resultaat van het

filterproces is voor eLk pixel een normale verdeling

waarvan het gemiddelde (de grijswaarde, afkomstig uit de

toestandsvector) en de variantie (de onzekerheid,

afkomstig uit de foutcovariantiematrix) de kentallen

zijn. Strikt genomen geldt dit ook voor het ter

beschikking staande verruiste plaatje.

Bij het overgaan op een nieuwe beeldlijn wordt een aantal

elementen uit de toestandsvector meegenomen. Dat geldt

ook voor de overeenkomstige diagonaalelementen in de

foutcovariantiematrix. Eigenlijk zouden ook de niet

diagonaalelementen moeten worden meegenomen. Voor de

eenvoud wordt dit in eerste instantie niet gedaan.

Samengevat kan gesteld worden dat de elementen uit

de toestandsvector afkomstig zijn van: .

1. het verruiste plaatje of

2. een eerder berekende toestandsvector.

Het gefilterde plaatje wordt opgebouwd uit pixels die

uit de toestandsvector verdwijnen.

Mutatis mutandis geldt dit ook voor de elementen van de

foutcovariantiematrix.

De in deze en de vorige paragraaf genoemde aspecten

hebben betrekking op de organisatorische kant van het

filterproces. In de volgende paragrafen komen aspecten

aan bod die te maken hebben met het feitelijke filteren.

7.4 Filteren; wiskundige gedaante.

Het feitelijke filteren gebeurt via een aantal

formules. Deze paragraaf geeft daarvan een korte

opsomming. In deze formules kunnen twee mogelijke

praktische problemen worden herkend.
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De :formules:

voorspelling

~b(x,y) = C s (x-l,y) , (7.1)-a

Pb(x,y) = C P (x-l, y) CT + Q • (7.2)a w'

berekening Kalmangainvector

K(x,y) = Pb(x,y) HT (H Pb(x,y) H
T

+ R(x,y))-l;

(7.3)
correctie

~a(x,y) = ~b(x,y)

+ K(x,y) (r(x,y) - H
T ~b(x,y)),

(7.4)
Pa(x,y) = (I - K(x,y) H) Pb(x,y) (7.5)

met daarin s-a
sb
P

a
Pb

de toestandsvector ná correctie,

de toestandsvector v66r correctie,

de :foutcovariantiematrix ná correctie,

de :foutcovariantiematrix v66r

correctie,

C de systeemmatrix,

Qw de foutcovariantiematrix horende bij

de modelfout,

H

r(x,y)

R(x,y)

K

I

de observatiematrix,

de meting van pixel (x,y),

de variantie horende bij de meting

(~ in paragraaf 6.3),
de Kalmangainvector en

de eenheidsmatrix.

In een iets andere vorm zijn deze formules in appendix Al

terug te vinden.

Bovendien zijn (7.1) en (7.4) reeds in hoofdstuk 5
genoemd als (5.4) respectievelijk (5.5).

Bij beschouwen van deze formules blijkt dat er zeer

veel vermenigvuldigingen moeten worden uitgevoerd.

Daarbij.moet worden bedacht dat de bovenstaande reken-
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partij moet worden uitgevoerd~ elk pixel. Met name de

matrixvermenigvuldigingen leveren een substantiële

bijdrage aan het te verrichten rekenwerk. Dit is het

eerste probleem. Paragraaf 7.6 en volgende gaan hier

nader op in.

Het tweede probleem betreft vergelijking (7.5). Deze

vergelijking is een potentiële bron van numerieke

problemen. In paragraaf 7.5 wordt dit aspect nader

besproken en wordt een numeriek stabielere vorm

gegeven.

7.5 Gevoeligheid ten aanzien van afrondfouten.

Formule (7.5) geeft de correctiestap met betrekking

tot de foutcovariantiematrix. Pb is de matrix vóór

correctie, P erna. De matrices P en Pb zijna a
symmetrisch en de elementen op de hoofddiagonaal zijn

positief. Hoewel deze eigenschappen daarvoor niet

voldoende zijn, zijn deze matrices positief definiet.

In de formule wordt het verschil bepaald tussen twee

positief definiete matrices. Bij exact rekenen zal het

resultaat in dit geval ook positief definiet zijn. Door

afrondfouten is het echter mogelijk dat het verschil niet

meer positief definiet is. Gezien het recursieve

karakter van het Kalmanfilterproces zal dit op den duur

tot ernstige fouten leiden.

Afgezien van het risico dat de uitkomst van (7.5)
niet positief definiet is, is er nog een nadeel aan deze

formule verbonden. Dit betreft de gevoeligheid met

betrekking tot afrondfouten in K(x,y). Vergelijking

(7.6) geeft hiervan een indruk:
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Als alternatieve formule wordt in onder andere

lit.4 formule (7.7) voorgesteld:

Pa(x,y) = (I- K(x,y) H) Pb(x,y) (I-K(x,y) H)T

+ K(x,y) R KT(x,y). (7.7)

Deze vorm levert steeds een positief definiet resultaat

en is algebraïsch identiek aan (7.5). De gevoeligheid

ten aanzien van afrondfouten in K(x,y) wordt gegeven

door (7.8):

-sP (x,y) = o.a

Dit is een eerste-orde benadering. De prijs voor deze

kleinere gevoeligheid en voor een zeker positief definiet

resultaat is een langere rekentijd.

Teneinde aansluiting bij de literatuur te

vergemakkelijken zij nog vermeld dat het filter waarin

vergelijking (7.7) wordt gebruikt, wordt aangeduid met

de naam gestabiliseerd Kalmanfilter.

7.6 Vereiste rekentijd.

Het aantal vermenigvuldigingen dat moet worden

uitgevoerd hangt in hoge mate af van de lengte van de

toestandsvector. Als deze lengte voorlopig met n wordt

aangeduid, dan hebben de matrices P en C de

afmeting n x n.

In onderstaande tabel 7.1 staat het aantal

vermenigvuldigingen dat nodig is voor de diverse stappen

in het filterproces.
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voorspellen toestandsvector

voorspellen foutcovariantiematrix

berekenen Kalmangainvector

corrigeren toestandsvector

corrigeren foutcovariantiematrix

totaal

(7.1)
(7.2)
(7.J)
(7. 4 )
(7.7)

2
n

2nJ

2n2 + 2n

2n

2nJ + 3n2

Tabel 7.1. Stap in het filterproces,
gebruikte formule en benodigd
aantal vermenigvuldigingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een zeer pessimis

tische voorstelling van zaken is. Er is namelijk geen

rekening gehouden met de volgende aspecten:

a. De matrix C bevat slechts zeer weinig elementen

ongelijk nul. Van de niet-nul elementen zijn

bovendien de meeste gelijk aan 1. Vermenigvuldiging

met C kan worden gereduceerd tot zeer weinig

vermenigvuldigingen en een aantal verschuivingen.

b. De matrix H bevat eveneens een klein aantal

elementen ongelijk aan nul. Ook dit reduceert het

aantal vermenigvuldigingen drastisch.

c. De foutcovariantiematrices zijn symmetrisch.

Het aantal niet-triviale elementen in C (niet 0 en

niet 1) is gelijk aan het aantal elementen in de support

region. Dit aantal wordt p genoemd. Aan H wordt de

beperking opgelegd dat deze alleen elementen uit de

support region mag beslaan. Het aantal niet-triviale

elementen in H is dus ook p.

Het volgende voorbeeld illustreert de noodzaak tot

optimaliseren: bij een horizontale afmeting van het

plaatje NH=40 en een asymmetrische support region met

M=l geldt n=41. Het totale aantal vermenigvuldigingen

per pixel bedraagt dan ca. 286000. Voor een plaatje met

NV=NH=40 (1600 pixels) wordt dat ongeveer 450 miljoen.

Bij een geschatte vermenigvuldigingstijd van ca. 2 10-
4

s

resulteert dit in 25 uur rekentijd.
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De methode die geen rekening houdt met de genoemde

punten wordt de naïeve methode genoemd. De methode die

dat wel doet wordt aangeduid met de term zuinige methode.

De besparing ten opzichte van de naïeve methode blijkt

uit tabel 7.2.

voorspellen toestandsvector

voorspellen foutcovariantiematrix

berekenen Kalmangainvector

corrigeren toestandsvector

corrigeren foutcovariantiematrix

totaal

naieve methode zuinige methode
2n p

~J 2~

2n2 + 2n pn + p + n

2n p + n

2nJ Jn
2 p(ltn

2 + n) 2
+ + n

4nJ 6n2 + 4n P(ltn2
+~ Jl

2
+ 2n+ + + n

Tabel 7.2. Benodigde aantal vermenigvuldigingen
in de naieve en in de zuinige
methode.

Indien wordt gerekend met NH=40 en p=4, dan resulteert

dit in ca. 12 000 vermenigvuldigingen voor de zuinige

methode tegen ongeveer 286 000 voor de naieve methode.

Hoewel dit een aardige vooruitgang is, is de totale

rekentijd nog te groot: circa 1 uur.

De volgende paragraaf beschrijft daarom een methode die

nog zuiniger is. Om dat te bereiken moet echter een

benadering worden toegepast.

7.7 Efficiëntere implementatie 1: het Reduced Update

Kalmanfilter.

Zoals uit tabel 7.2 in de vorige paragraaf blijkt

ligt het zwaartepunt van het rekenwerk bij het

corrigeren van de foutcovariantiematrix. Het ligt dus

voor de hand in deze stap bezuinigingen aan te brengen.

Deze paragraaf laat zien dat dit redelijkerwijs mogelijk

is.

De elementen van de foutcovariantiematrix die door

de correctie significant kunnen veranderen zijn
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gerelateerd aan de pixels in de support region. In de

vorige paragraaf is immers bepaald dat H alleen pixels

in de support region mag beslaan. Figuur 7.7 laat zien

welke pixels dat zijn.

x

y

Figuur 7.7. Pixels die gecorrigeerd worden
naar aanleiding van observatie
r(x-1 ,y) •

Door een ongeschikte keuze van de support region is de

beïnvloeding niet erg realistisch. Op dit moment is

echter essentieel dat de observatie wordt opgebouwd uit

de elementen 1,39,40 en 41 uit de toestandsvector. Er

is dus sprake van afbeeldingsonscherpte. Juist het feit

dat ook de laatste elementen van de toestandsvector van

invloed zijn maakt dat zij ook in aanmerking komen voor

correctie.

Door nu de elementen van de toestandsvector zó te

rangschikken dat de elementen uit de support region

"vooraan" komen, is het mogelijk een zuinigere methode

te krijgen. Dit heeft echter wel consequenties voor de

matrix C: het regelmatige patroon op de eerste

onderdiagonaal wordt bijvoorbeeld verstoord. Dit hoeft

geen belemmering te vormen.

De nieuwe nummering van de pixels in de toestandsvector

wordt geïllustreerd door figuur 7.8.
Nu hoeven alleen de elementen vooraan in de toestands

vector gecorrigeerd te worden. Veel belangrijker is

echter dat dit ook geldt voor de elementen in de

foutcovariantiematrix.
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x

Figuur 7.8. Pixels die gecorrigeerd worden
naar aanleiding van observatie
r(x-1,y); na herrangschikking in
de toestandsvector.

Door herrangschikking kan de foutcovariantiematrix

worden opgesplitst in een p x p-linksbovendeel, een

(n-p). x (n-p)-rechtsbenedendeel en twee rechthoekige

matrices. Door voor de drie laatstgenoemde matrices de

correctiestap niet exact maar bij benadering uit te

voeren kunnen veel vermenigvuldigingen worden

uitgespaard. Voor het p x p-linksbovendeel worden wél

de exacte correcties uitgevoerd.

Voor de wijze van opsplitsen en voor de gemaakte

benaderingen wordt verwezen naar appendix A3. Het

resulterende filter wordt het Reduced Update Kalmanfilter

genoemd (RUKF).

De vereiste rekentijd kan worden afgeleid uit tabel 7.3.

zuinige methode RUKF

voorspellen toestandsvector

voorspellen foutcovariantiematrix

berekenen Kalmangainvector

corrigeren toestandsvector

corrigeren foutcovariantiematrix

totaal

P

2pn

pn + p + n

p + n

p(ltn2
+ n) + n 2

P(ltn2
+ 4n + J)

+ n 2 + 2n

P

2pn
2

p + 2p

2p

p2(tp + 2 + n)
2p(tp +)p + 5
+ pn + 2n)

Tabel 7.3. Benodigde aantal vermenigvuldigingen
in de zuinige methode en in het
Reduced Update Kalmanfilter.
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Als weer n=41 en p=4 wordt gekozen, dan zijn in totaal

ongeveer 1000 vermenigvuldigingen per pixel vereist.

Gerelateerd aan de eerder genoemde aantallen is dit

alleszins redelijk. Bij een vermenigvuldigingstijd van

ca. 2 10-4 s bedraagt de rekentijd voor een heel plaatje

ongeveer 6 minuten. Hierbij moet worden opgemerkt dat er

meer overhead zal zijn. Er moet immers worden bijgehouden

waar de niet-triviale elementen van C en Hstaan.

Zowel de zuinige methode als het RUKF zijn op een

rekenmachine (Burroughs B7900) geïmplementeerd. Het is

op dit systeem niet mogelijk om interactieve programma's

te verwerken die méér dan 75 processor units kosten.

Bij wijze van test zijn 15 lijnen van een plaatje (NH=40)

met het RUKF bewerkt. De vereiste reken"tijd" daarvoor

was 45 processor units. Filteren van het hele plaatje

{ook met NH=40 en p=4) zou dan 120 processor units

kosten.

Zelfs de zuinige methode in de vorm van het Reduced

Update Kalmanfilter kost dus nog teveel rekentijd. Deze

conclusie is de aanzet geweest om te zoeken naar verdere

besparingen. De volgende paragraaf beschrijft de

resultaten.

7.8 Efficiëntere implementatie 2: stripsgewijze bewerking.

Ondanks de vrij substantiële bezuinigingen die in

de vorige paragrafen zijn bereikt blijft de rekentijd een

struikelblok vormen.

Als n het aantal elementen in de toestandsvector is en

p het aantal elementen in de support region, dan is het

aantal vereiste vermenigvuldigingen per pixel gelijk aan:

(
22

p 1tn + 4n + J) + n + 2n
2

p(tp + Jp + 5 + pn + 2n)

(zuinige methode),

(RUKF) •

Voor de zuinige methode is n de dominerende factor. Als

p voldoende klein is dan geldt dit ook voor het RUKF.
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In het geval dat p=4 en n=41 is hieraan voldaan. Het

ligt dus voor de hand om dit aspect verder uit te diepen.

Vanuit dit oogpunt is de voorgestelde oplossing triviaal:

verdeel een plaatje in een aantal verticale strips en

~ilter deze strips a~zonderlijk. Om alle pixels in de

bulk van het plaatje te kunnen behandelen, moeten deze

strips gedeeltelijk overlappen, zie ~iguur 7.9. De mate

van overlapping is bovendien a~hankelijk van H. Dit ,.ordt

voorlopig buiten beschouwing gelaten.

strip k~

/4- strip k+1--

Figuur 7.9. Overlappende strips k en k+1. In
lijn i is • het laatste te voor
spellen pixel in strip k en x het
eerste te voorspellen pixel in
strip k+1 •

Het is duidelijk dat van de pixels die in strip k

gecorrigeerd worden er een aantal zijn die in strip k+1

verder behandeld worden. Voor de bijbehorende elementen

van de ~outcovariantiematrixgeldt hetzel~de. Dit gee~t

al aan dat er een omvangrijke administratie moet worden

bijgehouden. Om dit enigszins te beperken worden, net als

bij de overgang op een nieuwe beeldlijn, alléén de

diagonaalelementen van de ~outcovariantiematrix

meegenomen.
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Indien een plaatje met NH=40 wordt verdeeld in 10

strips met elk een breedte van 6 pixels, dan is n=7.

Het vereiste aantal vermenigvuldigingen per pixel is dan

(p=4):

480 (zuinige methode),

270 (RUKF).

Vergelijk dit met ca. 12 000 respectievelijk 1000 als n=41.

Door de strips smaller te maken worden deze getallen

nog kleiner. De vereiste overhead zal echter toenemen

en op zeker moment zelfs de overhand krijgen. Voor het

vinden van een optimum is nader onderzoek nodig.

Van de in het voorgaande beschreven methoden voor

het filteren van het plaatje is de zuinige methode met

stripsgewijze bewerking beschikbaar als programma. De

listing daarvan is beschikbaar bij drs. M. Stapper.

In het volgende hoofdstuk worden de met dit programma

behaalde resultaten beschreven.
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8. RESULTATEN.

In dit hoofdstuk worden enige resultaten gegeven

zoals die behaald zijn met de zuinige methode. Daarbij

zijn de plaatjes stripsgewijs bewerkt.

Als origineel is figuur 6.4b gebruikt. Dit plaatje is

gemaakt door figuur 6.4a te verstoren met witte

Gaussische ruis met een variantie van 5 10-5 •

Figuur 6.4b is als figuur 8.1.

Figuur 8.1. Plaatje v66r bewerking.

Voor het filteren is figuur 8.1 verdeeld in 13 ten dele

overlappende strips. Figuur 8.2 geeft het resultaat.

Ook de bij het filteren gebruikte gegevens zijn in deze

figuur opgenomen.

variantie meetruis 5 10-5

variantie model~out 5 10-6

observatievector

( -4 -4 -4)1,0, ••• ,0,10 ,10 ,10

Figuur 8.2. Resultaat ná bewerking met de
zuinige methode en de gebruikte
gegevens. Origineel: fig. 8.1.
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In figuur 8.2 is te herkennen dat het plaatje

stripsgewijs is bewerkt. Op regelmatige afstand komen

immers pixels voor die ogenschijnlijk de minimale en

maximale grijswaarden van het plaatje voorstellen. Het is

nog niet precies bekend wáár deze fouten in het

filterproces worden geïntroduceerd.

Als voorlopige remedie worden de plaatjes nabewerkt met

een niet-lineair filter. Dit filter zal hier het

peak-shaving filter worden genoemd.

Het filter werkt op de volgende manier. Voor elk pixel

in de bulk van het plaatje wordt het minimum en

maximum bepaald van de 8 aangrenzende pixels. Als het

centrale pixel kleiner is dan het minimum, dan wordt

het gelijk aan dit minimum. Als het centrale pixel

groter is dan het maximum, dan wordt het centrale pixel

gelijk aan het maximum. In alle andere gevallen blijft

het centrale pixel hetzelfde.

Het resultaat van deze bewerking is dat geïsoleerd

optredende zie figuur 8.3.

Figuur 8.3. Resultaat na bewerking met het
peak-shaving filter.
Origineel: fig. 8.2.

De in figuur 8.2 zichtbare verstoringen zijn nu

grotendeels verdwenen.

Vergelijking van de figuren 8.2 en 8.3 met figuur

8.1 laat zien dat er een aanzienlijke ruisonderdrukking

wordt bereikt.
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Indien figuur 6.4a minder ernstig met ruis wordt

verstoord (variantie 5 10-6 ), dan wordt het originele

plaatje als in figuur 8.4. Figuur 8.5 geeft het

resultaat zonder nabewerking met het peak-shaving filter,

figuur 8.6 als het peak-shaving filter wél wordt

gebruikt.

Plaatje

variantie meet~s

variantie mode~fout

observatievector

( -4 -4 -4)1,0, ••• ,0,10 ,10 ,10

Figuur 8.5. Resultaat ná bewerking met de
zuinige methode en de gebruikte
gegevens. Origineel: fig. 8.4.

Ook in deze figuren is een duidelijke verbetering

waarneembaar. Tegelijk wordt duidelijk dat er ruimte is

voor verdere verbeteringen.
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Figuur 8.6. Resultaat na bewerking met het
peak-shaving filter.
Origineel: fig. 8.5.

Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de

variantie van de modelfout is gespecificeerd en dus

niet is berekend volgens de in hoofdstuk 6 beschreven

methode. Dit heeft het voordeel dat de invloed van het

model vrij gekozen kan worden. Een zeer grote waarde van

deze variantie geeft aan dat het model zeer slecht is •.
Het plaatje zal dientengevolge niet veranderen,

vergelijk appendix Al.
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9. CONCLUSIES.

De onderwerpen die in de vorige hoofdstukken zijn

besproken leiden tot een aantal conclusies:

1. Het schatten van het model is niet zinvol gebleken.

2. Filteren levert een verbetering op ten opzichte van

alleen middelen.

3. Het oplossen van problemen rond de vereiste reken

tijd heeft geleid tot de introductie van fouten.

4. De oorspronkelijke doelstelling was: het ontwikkelen

van een methode die zowel ruis als streepvormige

structuren in beelden kan onderdrukken.

Deze doelstelling is maar ten dele gehaald.

5. De uitgesproken verwachting dat afbeeldingsonscherpte

kan worden verdisconteerd is niet getoetst.

Met betrekking tot de praktische uitvoering kan bovendien

worden opgemerkt dat:

6. De geïmplementeerde methode op eenvoudige wijze

kan worden gebruikt om de afbe~ldingsonscherptewél

mee te nemen.

7. Het gebruik van plaatsvariante modellen zonder meer

mogelijk is.

Met name de laatste drie conclusies verwijzen reeds

naar mogelijke aandachtspunten voor eventuele

voortzetting. Het volgende hoofdstuk gaat hier nader

op in.
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10. SLOTOPMERKINGEN EN SUGGESTIES VOOR VOORTZETTING.

Het Kalmanfilter is gebaseerd op een toestands

beschrijving van een systeem. De toestandsvector speelt

daarin een centrale rol. Door het Kalmanfilter voor

beeldbewerking te gebruiken wordt de toestandsvector

veel langer dan gebruikelijk is: in conventionele

gevallen is een toestandsvector van 10 elementen enorm

(een 10e orde systeem) terwijl in het geval van beeld

bewerking een toestandsvector van enige tientallen

elementen eerder regel dan uitzondering is. Inherent

aan een lange toestandsvector is een grote

systeemmatrix. Juist hierdoor ontstaan de praktische

problemen inzake rekentijd. Deze problemen hebben niets

met de essentie van de methode te maken.

De volgende aspecten staan wél dicht bij de essentie

van de methode.

Op de eerste plaats verdient de modelvorming meer

aandacht. Zoals in de conceptuele beschrijving naar

voren is gekomen, is het model van groot belang voor

het maken van een goede voorspelling.

Een eerste stap op weg naar betere modellen is wellicht

het toestaan van plaatsvariante modellen. Het zou

bijvoorbeeld mogelijk zijn om voor ieder te voorspellen

pixel een keuze te maken uit een aantal modellen.

Het volgende voorbeeld illustreert dit, zie figuur 10.1.

In deze figuur zijn delen weergegeven van een plaatje.

Voor de eenvoud wordt verondersteld dat er sprake is

van een plaatje met twee grijsniveaus: zwart en wit.

Zo'n plaatje wordt een binair beeld genoemd. De support

region is dik omlijnd. Op grond van de pixels in de

support region moet een voorspelling gemaakt worden van

het centrale pixel: zwart of wit. Als de menselijke

waarnemer een structuur herkent (figuren 10.1a, b, d, e),

dan is de keuze niet zo moeilijk. Bij afwezigheid van zo'n

structuur is de keuze ~inder snel gemaakt (figuren 10.1c

en f). De zekerheid waarmee de pixels in de support
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region bekend zijn kan worden verwerkt in de voorspelling.

Ook daaraan kan dan een zekerheid worden toegekend •

Q

•

•

b c

d e f
Figuur 10.1. Delen van binaire beelden. Wat

is de meest waarschijnlijke waarde
voor het te voorspellen
pixel ( )1

Praktisch kunnen een aantal structuren worden

vastgelegd die leiden tot een bepaalde voorspelling. Het

op deze wijze verkregen geavanceerde model kan dan worden

geïntegreerd in het Kalmanfilter.

Door een dergelijke aanpak zullen scherpe overgangen in

beelden minder worden aangetast. Ook het onderdrukken

van structuren kan misschien op deze wijze gebeuren. In

plaats van een algebraïsche formule heeft het model nu

het karakter gekregen van een als ••• dan ••• -"redenering".

Het trefwoord expert-system dringt zich op.

Op de tweede plaats is het zeer zinvol meer aan

dacht te besteden aan de compensatie van afbeeldings

of bewegingsonscherpte.

Het Kalmanfilter biedt immers de mogelijkheid om op een

numeriek stabiele wijze deconvolutie toe te passen. Dit

kost geen extra rekentijd en is dus erg aantrekkelijk.
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In de inleiding is gesteld dat het onderhavige

probleem de restauratie van onder andere door ruis

verstoorde beelden omvat. In het licht van de boven

staande opmerkingen blijkt de relatieve waarde van de

in figuur 1.1 gegeven indeling: patroonherkenning en

beeldanalyse kunnen een onderdeel zijn van beeld

restauratie.

De bovenstaande opmerkingen zijn deels bedoeld als

suggesties voor voortzetting. Hopelijk zal de waarde

ervan in de toekomst blijken.
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Al. HET KALMANFILTER.

Het doel van deze appendix is het verschaffen van

enig inzicht in de werking van het Kalmanfilter. Daartoe

moet het filter geheel los worden gezien van de

toepassing bij beeldverbetering.

In het eerste deel van deze appendix komt de theorie

aan bod. Het tweede deel geeft enige voorbeelden. Uit

deze voorbeelden blijkt de gevoeligheid van het filter

ten aanzien van onjuiste gegevens. Met name de

consequenties van een onjuist model worden belicht.

Al.1 Theorie.

Het Kalmanfilter heeft als taak: het optimaal

schatten van de toestand van een systeem, uitgaande van

een gebrekkig model, onnauwkeurig bekende begin

voorwaarden, informatie over het observatieproces en

door ruis verstoorde metingen.

Deze taakstelling duidt reeds aan dat het Kalmanfilter

is gebaseerd op een beschrijving in de toestandsruimte.

In deze paragraaf wordt eerst een wiskundige

beschrijving gegeven. Aan de hand hiervan worden

vervolgens de diverse stappen in het filterproces

toegelicht.

Een discreet systeem dat wordt geobserveerd kan

schematisch worden weergegeven als i~ figuur Al.1.

ylk) BIk)
+

~Ikl

Clk-1) AT

HIk)

ylk)

Figuur Al.1. Schematische weergave van een
discreet systeem met observatie
proces H.
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De bijbehorende vergelijkingen zijn:

~(k) = C(k-l) ~(k-l) + B(k) ~(k) + ~(k)(Al.l)

Z(k) = H(k) ~(k) + ~(k). (Al.2)

Daarin is C(k-l) de systeemmatrix,

B(k) de ingangsmatrix,

H(k) de observatiematrix,

~(k) de toestandsvector,

Z(k) de uitgangsvector of meting,

~(k) de stuurvector,

~(k) de meetruis en

:!!(k) de systeemruis.

Merk op dat de matrices tijdvariant kunnen zijn.

Voorlopig brengen we in deze beschrijving twee

vereenvoudigingen aan:

1. de stuurvector en ingangsmatrix vervallen,

2. de matrices zijn tijdinvariant.

~Tc

ylk)

H
~(k)

6T

Het filter bepaalt nu een schatting !(k) voor ~(k)

zodanig dat de variantie van ~(k) - !(k) minimaal is.

De schatting wordt gemaakt op grond van (onvolledige)

kennis van C, H, ~(k), li(k), x(k-l) en Z(k)~ Dit geeft

al aan dat er sprake is van recursiviteit: x(k) wordt

onder andere gebaseerd op x(k-l).

Figuur Al.l kan worden uitgebreid met het filter. Dan

wordt ook het recursieve karakter duidelijk,

zie figuur A1.2.

c

systeem ~ observatie- ............
proces KalmanfIlter

Figuur Al.2. ~screet systeem, observatie
proces en Kalmanfilter.
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Indien er sprake zou zijn van een systeem mét ingang(en)

en mét tijdvariante matrices, dan zou ook het filter

worden uitgebreid. Uit figuur A1.2 blijkt dat het filter

de matrices C en H moet kennen. Anders gezegd: het

systeem en het observatieproces moeten bekend zijn.

Bij het filter van figuur A1.2 horen de volgende

vergelijkingen:

x (k) = C !(k-1),-p

met daarin

K(k) = P (k) HT (H P (k) HT
+ R(k) )-1, (A1.5)p p

P (k) = C P(k-1) CT + Q(k), (A1.6)p

P(k) = (I - K(k) H) P (k). (A1.7)p

Daarbij is x (k), P (k)
-p P

Q(k)

K(k)

R(k)

de voorspelde (Eredicted)

toestandsvector respectievelijk

foutcovariantiematrix,

de geschatte toestandsvector/

foutcovariantiematrix,

de covariantiematrix horende bij

de systeemruis ~(k),

de Kalmangainvector en

de covariantiematrix horende

bij de meetruis y(k).

Uit het blokschema en de vergelijkingen blijkt dat:

1
e

het filter recursief is en dat

2
e

de nauwkeurigheden waarmee systeem en metingen

bekend zijn (Q(k) respectievelijk R(k)) een grote rol

spelen. Hierop wordt nog teruggekomen.

Voor het starten van het filter zijn een startwaarde voor
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de toestandsvector ~(o) en voor de bijbehorende fout

covariantiematrix P(O) nodig. De elementen in deze

matrix geven aan met welke nauwkeurigheden de gegeven

startwaarden bekend zijn.

In de filtervergelijkingen (A1.J) - (A1.7) kunnen

drie stappen worden onderscheiden:

- voorspelling «A1.J) en (A1.6)),

berekening van weegfactoren «A1.S)),

- correctie van de voorspelling «A1.4) en (A1.7)).

Deze drie stappen worden in het volgende kort

toegelicht.

De eerste stap wordt beschreven door:

~(k) = C !(k-1),

P (k) = C P(k-1) CT + Q(k).
p

(A1.6)

Uitgaande van een schatting x(k-1) met foutcovariantie

matrix P(k-1) wordt een voorspelling gemaakt van de

toestand op moment k, zie vergelijking (A1.J). Deze

voorspelling is mede gebaseerd op C. In feite wordt het

gedrag van het systeem geextrapoleerd naar de toekomst.

De correctheid van deze extrapolatie hangt af van de

nauwkeurigheid waarmee de huidige toestand bekend is ~n

van de nauwkeurigheid waarmee het systeemgedrag bekend

is. Dit komt tot uitdrukking in vergelijking (A1.6).

De tweede stap wordt b~schreven door:

In deze stap worden een aantal weegfactoren (een weeg

vector) berekend die in stap J gebruikt worden. De

factoren geven aan hoe zwaar een meting zal meetellen

bij de correctie van de gemaakte voorspelling van de

toestandsvector. Een nauwkeurige meting verschaft meer

informatie dan een onnauwkeurige meting. Onnauwkeurige
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metingen leiden tot grote elementen in R en dus tot

kleine elementen in K. De nauwkeurigheid van de

metingen wordt bovendien gerelateerd aan de nauwkeurig

heid van de voorspelling.

De derde en laatste stap wordt beschreven door:

P(k)

x (k)
-p

= P (k)
p

+ K(k) (~(k) - H x (k))-p

K(k) H P (k).
p

(A1.4)

De eerste vergelijking is een samenvatting van het

volgende proces.

Bereken wat de uitgang zou zijn indien de toestand gelijk

zou zijn aan x (k). Bepaal vervolgens het verschil
-p

tussen deze berekende uitgang en de werkel~K gemeten

uitgang. Dit verschil bestaat uit meetruis en uit de

fout in de voorspelling. De voorspelling wordt nu

gecorrigeerd met een fractie van het gedetecteerde

verschil. De fractie is precies de in stap 2 berekende

Kalmangainvector.

De foutcovariantiematrix wordt eveneens onder gebruik

making van de Kalmangainvector aangepast.

Stap 2 en 3 kunnen wellicht worden verduidelijkt

door twee uitersten te beschouwen. Daarbij bedenken we

dat een meetwaarde kan worden gezien als de gemiddelde

waarde van een normale verdeling. De variantie van deze

verdeling stelt de onzekerheid in de meting voor.

Anders gezegd: de ,variantie is de variantie van de

meetruis. Gemakshalve veronderstellen we dat de meting

een scalar betreft.

Het eerste uiterste is het geval waarbij de variantie

gelijk aan nul is. De meting is exact.

Er geldt dus: R(k)=O. Dan volgt na enig rekenwerk:

K(k) H = I. Vergelijking (A1.4) wordt dan:

x(k) = (HTH)-1 H ~(k). Het resultaat voor de fout

covariantiematrix is illustratiever: P(k)=O ofwel: deze
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schatting is exact.

Het tweede uiterste is het geval waarbij de variantie

zeer groot is. In feite bevat zo'n meting geen informatie.

Dit heeft tot gevolg dat de elementen in K(k) zeer klein

worden. Bij benadering geldt dan: ~(k) = x (k) en
- -p

P(k) = P (k). Ofwel: als schatting worden de voorspelde
p

waarden gehandhaafd; de meting heeft immers geen nieuwe

informatie toegevoegd.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat het

Kalmanfilter zeer veel mogelijkheden biedt. In deze

paragraaf zijn voor de eenvoud reeds vroeg

vereenvoudigingen aangebracht: weglaten van de ingang

en het constant veronderstellen van de matrices H en C.

De flexibiliteit ten aanzien van het verdisconteren

van systeem- en meetruis is gehandhaafd. Behalve de

reeds genoemde biedt het Kalmanfilter méér

mogelijkheden. Bespreking ervan is hier niet zinvol. Voor

meer informatie zie bijvoorbeeld lit.4.

De volgende paragraaf illustreert een aantal van de

genoemde mogelijkheden.

A1.2 Voorbeelden.

Om inzicht in de werking van het filter te

vergemakkelijken wordt de beschrijving uit de vorige

paragraaf verder geconcretiseerd: de toestandsvector

~(k) bestaat ~it twee elementen x 1 (k) en x 2 (k); de

uitgang Z(k) is een scalar y(k). Hierdoor worden ook

R(k) en v(k) scalars.

Het gedrag van het filter wordt nu als volgt

bestudeerd.

Middels een simulatie worden uitgangssamples y(k)

gegenereerd. Deze uitgangssamples zijn reeds verstoord

met ruis, zie figuur A1.1. Bij de simulatie worden C ,s
Hs ' ~(O)s en Rs gekozen, s=simulatie. De systeemmatrix
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Cs is zodanig dat x
1

(k) en x
2

(k) een sinusvormig verloop

hebben: het betreft een oscillerend systeem. Het

resultaat van de simulatie is een reeks uitgangssamples

(de "meetwaarden") en een reeks toestandsvectoren ~(k).

De meetwaarden worden aan het Kalmanfilter toegevoerd.

Bovendien maakt het filter gebruik van de grootheden

Cf' Hf' ~(O)f' P(O)f' Rf en Qwf' f=filteren. Door
hiervoor andere waarden te nemen dan die welke voor de

simulatie zijn gebruikt kan het filter worden misleid.

Met name kan de invloed van een onjuist model worden

bestudeerd door Cf ongelijk Cs te kiezen. Aan de hand

van de genoemde grootheden en de meetwaarden bepaalt het

filter een schatting voor de toestandsvector en de

bijbehorende 2x2-foutcovariantiematrix.

Door de resultaten van de schatting te vergelijken met

de echte toestandsvector (bekend uit de simulatie) kan

het filter worden beoordeeld.

Het beoordelen is op de volgende manier uitgewerkt.

Beschouw het eerste element van de toestandsvector.

Hiervoor wordt een schatting verkregen. Deze schatting

kan worden gezien als de gemiddelde waarde van een

normale verdeling waarvan P(1 ,1) de variantie geeft.

De wortel uit P(1,1)" geeft dan de standaarddeviatie. Met

iedere schatting kan dus een interval worden geassocieerd

dat wordt bepaald door de schatting plus de standaard

deviatie en de schatting min de standaarddeviatie.

Het aantal keren dat de echte waarde binnen dit interval

ligt is een maat voor de kwaliteit van het filter. Dit

aantal g~relateerd aan het totale aantal samples geeft

een procentuele aanduiding: de score.

Om deze procedure aanschouwelijk te maken is voor elk

voorbeeld een grafiek gemaakt. Daarin staan steeds

gegevens omtrent het eerste element x
1

(k) van de

toestandsvector.

Deze gegevens zijn:
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a. de echte waarde (uit de simulatie, de "witte" curve

in de grafiek) en

b. het genoemde interval bepaald door schatting ±
standaarddeviatie (uit het filter, het zwarte gebîed

in de grafiek).

Langs de horizontale as staat steeds het samplenummer.

De beschreven procedure is voor een aantal voor

beelden uitgevoerd. Door de gegevens van simulatie en

filteren meer of minder van elkaar te laten verschillen

kan worden bestudeerd hoe gevoelig het filter is voor

onjuiste a priori kennis.

Figuur A1.3 geeft een overzicht van de beschouwde

gevallen. Op de eerste rij staan de gegevens waarmee de

meetwaarden zijn gegenereerd. De overige rijen geven de

gegevens zoals die bij het filteren zijn gebruikt. De

systeemmatrix beschrijft in alle gevallen een oscillerend

systeem. Dit is voor het gemak zo gekozen.

Voor de duidelijkheid wordt het eerste voorbeeld nader

toegelicht. De voor het filteren gebruikte systeem

matrix komt vrij goed overeen met die welke voor de

simulatie is gebruikt. De variantie van de systeemruis

(de modelfout) is gelijk gekozen aan 0.1. De overige

gegevens zijn gelijk gekozen aan de simulatie-waarden. De

onzekerheden in de startwaarden zijn (terecht) klein

gekozen: 0.1.

Figuur A1.4 geeft de bijbehorende grafiek. Aanvankelijk

volgt de schatting de werkelijke waarde vrij nauwkeurig.

Dit.komt onder andere door de relatief zekere begin

toestand. Vanaf sample 5 is het filter minder succesvol.

In deze figuur l~jkt het alsof de schatting gerelateerd

is aan een sinus met een frequentie die iets hoger is

dan die van de simulatie. Dit klopt met de voor simulatie

en filteren gebruikte gegevens.

De figuren A1.5 tot en met A1.12 geven de grafieken van

de andere voorbeelden.
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Figuur A1.5. Zie figuur A1.4.
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Figuur A1.7. Zie figuur A1.4.
Systeem reëel voorgesteld, score 76%.
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Figuur A1.8. Zie figuur A1.4.
Systeem te goed voorgesteld, score 37%.
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Figuur Al.9. Zie figuur Al.4.
Systeem reëel voorgesteld, score 73%.
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Figuur A1.10. Zie figuur A1.4.
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Figuur A1.11. Zie figuur A1.4.
Slechte observatiematrix, score 78%.
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Figuur A1.12. Zie figuur A1.4.
Metingen te goed voorgesteld, score 59%.
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Uit het overzicht in figuur A1.3 en uit de

grafieken kan een schat aan informatie worden afgeleid,

informatie die uitnodigt tot het uitvoeren van meer

experimenten. Ook het tweede element van de toestands

vector zou aandacht moeten krijgen.'

Om deze appendix enigszins te beperken is daarvan

afgezien.

De belangrijkste conclusies zijn:

een onjuiste systeembeschrijving kan zinvolle

resultaten leveren mits wordt erkend dat de

beschrijving onjuist is (figuur A1.7 en figuur A1.9),

een onjuiste systeembeschrijving d~e als juist wordt

aangemerkt leidt tot zeer slechte resultaten

( fi guur A1 • 8 ) ,

beginvoorwaarden zijn van beperkte invloed

(figuur A1.10 toont reeds vanaf sample 10 dezelfde

resultaten als figuur A1.4),

een foute observatievector lijkt relatief weinig

invloed te hebben en

het nauwkeuriger voorstellen van de metingen dan zij

in werkelijkheid zijn heeft een duidelijk nadelige

invloed.

Met betrekking tot deze conclusies moet worden opgemerkt

dat zij zijn gebaseerd op de score als maatstaf. Indien

ook de onzekerheid in de eindschatting (sample 100)

wordt beschouwd, dan krijgen een aantal conclusies een

iets mildere toon. Dit geldt met name voor de conclusie

omtrent een foute observatievector: de resulterende

variantie is zelfs groter (:) dan de variantie van de

meetruis.

Terugblikkend op de taakstelling van het Kalman

filter zoals die in het begin van deze appendix is

gegeven kan worden gesteld dat het filter deze taak

naar behoren vervult, mits voorzien van "eerlijke"

informatie.
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AZ. SCHATTING VAN f 1 OP GROND VAN BEKENDE GROOTHEDEN.

In hoo~dstuk 6 is beschreven hoe een schatting

voor de modelparameters kan worden bepaald, zie

vergelijking (6.4).

Deze vergelijking bevat de onbekende grootheden ~(x-1,y)

en s(x,y), de echte pixelwaarden.

Die grootheden verdwijnen als er gebruik wordt gemaakt

van de vergelijkingen (6.5a) en (6.5b). Het resultaat

na substitutie van (6.5) in (6.4) is:

f 1 = (L ((.!: (x-1 , y) - !:(x-1 , Y) )
W

(.!:(x-1,y) _ !:(X_1,y))T))-1

L«.!:(X-1,y) - !:(x-1,y))
w

(r(x,y) - v(x,y))).

Door uitschrijven levert dit:

+ y(x-1,y) yT(x_1,y)

- !:(x-1,y) .!:T(X_1,y)

_ .!:(x-1,y) yT(X_1,y)))-1

L(.!:(X-1,y) r(x,y)
W

+ y(x-1,y) v(x,y)

- .!:(x-1,y) v(x,y)

- !:(x-1,y) r(x,y)).

(AZ.1)
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Nogmaals gebruik maken van (6.5) resulteert in (A2.3)
en na uitschrijven wordt dit (AZ.4):

- ~(x-1 ,y) (~(x-1,y) + ~(X_1,y))T

- (~(x-1 ,y) + ~(x-1 ,y)) ~T(X_1,y)))-1

L:(E(X-1,y) r(x,y)
W

+ ~(x-1 ,y) v(x,y)

- (~(x-1,y) + ~(x-1,y)) v(x,y)

- ~(x-1,y) (s(x,y) + v(x,y))),
(AZ.3)

+ ~(x-1,y) vT(x_1,y)

- ~(x-1,y) ~T(x_1 ,y)

- ~(x-1,y) ~T(x_1,y)

- ~(x-1,y) vT(x_1,y)

_ ~(x-1,y) vT(x_1,y)))-1

L:(~(X-1,y) r(x,y)
W

+ ~(x-1,y) v(x,y)

- ~(x-1,y) v(x,y)

- ~(x-1,y) v(x,y)

- ~(x-1,y) s(x,y)

- ~(x-1,y) v(x,y)).

Indien nu wordt verondersteld dat:

(AZ.4)
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a. de ruis en het signaal ongecorreleerd zijn en dat

b. de ruis ongecorreleerd is,

dan verdwijnen de termen v(x-1,y) ~T(X_1 ,y),

~(x-1,y) ~T(X_1,y),

~(x-1 ,y) v(x,y) en

v(x-1,y) s(x,y) wegens a en

v(x-1,y) v(x,y) wegens b.

Hierdoor reduceert (A2.4) tot:

_ ~(x-1 ,y) ~T(X_1,y)))-1

L:~(X-1 ,y) r(x,y)
W

en dit is precies vergelijking (6.6). Voor de geldigheid

van de gegeven afleiding is het nodig dat er een

voldoend groot aantal pixels in W zit.
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A3. BENADERING IN DE CORRECTIE VAN DE FOUTCOVARIANTIE

MATRIX.

In hoofdstuk 7 is uitgelegd dat door het herrang

schikken van de elementen in de toestandsvector een

aanzienlijke besparing in de rekentijd kan worden bereikt.

Dit gebeurt via een benadering.

Door de herrangschikking komen de elementen die een

correctie van betekenis ondergaan vooraan in de

toestandsvector. De benadering heeft betrekking op het

niet corrigeren van de elementen die naar verwachting

slechts weinig gecorrigeerd zouden worden.

De toestandsvector bevat dus een aantal elementen dat

wél en een aantal elementen dat niet gecorrigeerd

wordt: ~1(x,y) respectievelijk ~2(x,y). In totaal telt

~(x,y) n elementen.

De toestandsvector is te schrijven als:

~T(X,y) = ~~(x,y), ~~(x,y), (A3.1 )

T
waarmee een aaneenschakeling van de rijvectoren ~1(x,y)

T
en ~2(x,y) bedoeld wordt. In het vervolg wordt de

plaatsaanduiding (x,y) weggelaten. De vector ~1 bevat

evenveel elementen als er in de support region zitten: p.

De Kalmangainvector kan op dezelfde manier worden

opgesplitst als de toestandsvector:

Het tweede deel van K heeft betrekking op ~2. Volgens

de benadering worden de elementen in ~2 niet

gecorrigeerd en dus geldt: !2 = o.
Dus:

(A3.3)

Ook de foutcovariantiematrix kan worden opgesplitst.

Dit resulteert in een vierkante matrix die is

opgebouwd uit een vierkante linksbovenmatrix (p xp),
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een vierkante rechtsbenedenmatrix «n-p) x (n-p)) en

twee rechthoekige matrices (p x (n-p) respectievelijk

(n-p) x p). De foutcovariantiematrix is symmetrisch. De

twee vierkante matrices zijn dat dus ook terwijl de beide

rechthoekige matrices elkaars getransponeerden zijn.

De foutcovariantiematrix P kan dan worden geschreven als:

(A3.4)

De laatste te maken opsplitsing betreft de

observatiematrix. Er is reeds opgemerkt dat deze alleen

de elementen in de support region mag beslaan. De

elementen van H die betrekking hebben op elementen in ~2

zijn dus nul. Voor H is dan een soortgelijke opsplitsing

te geven als voor K. In ons geval is Heen rijvector: g.
Dus:

H = g1' Q.

De in het voorgaande gegeven opsplitsingen kunnen

worden verwerkt in de formules van het filterproces.

Met name de correctiestap ten aanzien van de fout

covariantiematrix kan hierdoor worden vereenvoudigd.

Deze correctiestap wordt gegeven door formule (7.7):

P
a

T T
= (I - K H) Pb (I - K H) + K R K ,

daarbij zijn de plaatsaanduidingen (x,y) weer weggelaten.

De matrices Pa en Pb worden nu geschreven als volgt:

~al PatP =
pTa

Pa4a2
(A3.6)

~b1 Pbt
Pb = T

Pb2 Pb4
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Door substitutie van (AJ.2) (NB: !2~Q), (AJ.5) en (AJ.6)

in (7.7) resulteert na enig rekenwerk:

(I - K1H1 )Pb1(I
T T

Pa1 = - K1H1 ) + K1RK1 '

(I - K1H1 )Pb2 -
T T TPa2 = (I - K1H1)Pb1H1K2 + K1RK2 ,

Pa4
T T

- K2H1Pb2 -
T T T Pb4

T= K2H1Pb1H1K2 Pb2H1K2 + + K2RK2 •

(AJ. 7)

De benadering bij de correctie vindt plaats door K2 =O te

veronderstellen. Dan blijft over:

(AJ.8)

De bereikte besparingen ten aanzien van het aantal·uit

te voeren vermenigvuldigingen zijn duidelijk.
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