
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

TIETOTEKNIIKAN OSASTO

KOHINAN POISTO SPEKTRIKUVISTA PEHMEILLÄ

MORFOLOGISILLA SUODATTIMILLA

Diplomityön aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osas-

ton osastoneuvoston kokouksessa 11.9.2002.

Työn tarkastajana sekä ohjaajana toimi professori Pekka Toivanen ja toisena tarkastajana

TkT Ville Kyrki.

Lappeenrannassa 13.1.2003

Sami Lakaniemi

Korpisuonkatu 14 A 7

53850 Lappeenranta

puh. 050 544 2212



TIIVISTELMÄ

Tekijä: Lakaniemi, Sami

Nimi: Kohinan poisto spektrikuvista pehmeillä morfologisilla suodatti-

milla

Osasto: Tietotekniikan osasto

Vuosi: 2003

Paikka: Lappeenranta

Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

65 sivua, 20 kuvaa ja 3 taulukkoa.

Tarkastajat: Professori Pekka Toivanen ja TkT Ville Kyrki

Hakusanat: kohinan poisto, suodatus, spektrikuvat, pehmeä morfologia

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia kohinan poistoa spektrikuvista käyttäen pehmei-

tä morfologisia suodattimia. Työssä painotettiin impulssimaisen kohinan suodattamista.

Suodattimien toimintaa arvioitiin numeerisesti keskimääräisen itseisarvovirheen, neliö-

virheen sekä signaali-kohinasuhteen avulla ja visuaalisesti tarkastelemalla suodatettuja

kuvia sekä niiden yksittäisiä spektritasoja.

Käytettyjä suodatusmenetelmiä olivat suodatus kuvapisteittäin spektrin suunnassa, suoda-

tus koko spektrissä sekä kuutiomenetelmä ja komponenteittainen suodatus. Suodatettavat

kuvat sisälsivät joko suola ja pippuri- tai bittivirhekohinaa. Parhaimmat suodatustulokset

sekä numeeristen virhekriteerien että visuaalisen tarkastelun perusteella saatiin kompo-

nenteittaisella sekä kuvapisteittäisellä menetelmällä.

Työssä käytetyt menetelmät on esitetty algoritmimuodossa. Suodatinalgoritmien toteu-

tukset ja suodatuskokeet tehtiin Matlab-ohjelmistolla.



ABSTRACT

Author: Lakaniemi, Sami

Subject: Noise reduction in multispectral images using soft morphological

filters

Department: Information technology

Year: 2003

Place: Lappeenranta

Master’s thesis. Lappeenranta University of Technology.

65 pages, 20 figures and 3 tables.

Supervisors: Professor Pekka Toivanen and Dr. Tech. Ville Kyrki

Keywords: noise reduction, filtering, multispectral images, soft morphology

The purpose of this master’s thesis was to investigate noise reduction in multispectral

images using soft morphological filters. The research involved removing impulsive noise.

Filter performance was measured both quantitatively using mean absolute error, mean

square error and signal-to-noise ratio and visually by observing filtered images and their

individual spectra.

Applied noise reduction methods included filtering individual pixels in the direction of

their spectra, filtering in whole spectral space, three-dimensional cubic filtering and also

two-dimensional componentwise filtering. The images to be filtered contained either salt

and pepper or bit error noise. The best results were achieved with componentwise and
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The noise reduction methods used have been presented in algorithmic form. The imple-

mentation and testing of the algorithms was done in Matlab environment.
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SYMBOLILUETTELO
�

Aallonpituus.�
Kokonaislukujen joukko.� ��� �

, “ � kuuluu joukkoon
�

”.� Alijoukko.�
Dilaatio, morfologinen operaatio.�
Eroosio, morfologinen operaatio.

� Avaaminen, morfologinen operaatio.

	 Sulkeminen, morfologinen operaatio.

Monistusoperaatio.�
Unioni, joukko-operaatio.�
Leikkaus, joukko-operaatio.

A/D Analog/Digital, analogia-digitaali-muunnos (tai -muunnin).

AVIRIS Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer. NASA:n spektriku-

vantamisjärjestelmä.

MAE Mean Absolute Error, absoluuttinen keskivirhe.

MSE Mean Square Error, keskimääräinen neliövirhe.

NASA National Aeronautics and Space Administration. Yhdysvaltain ilmailu-

ja avaruushallinto.

PSNR Peak Signal to Noise Ratio, signaali-kohina-suhteen huippuarvo.

R-ordering Reduced ordering, vektoreiden järjestelymenetelmä.

RGB Red, Green, Blue. RGB-värimalli.

SNR Signal to Noise Ratio, signaali-kohina-suhde.
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1 JOHDANTO

Konenäkö, tai tarkemmin tietokonenäkö, on tänä päivänä yksi keskeisimmistä tietojen-

käsittelytekniikan tutkimusalueista. Tietokonenäöllä tarkoitetaan yleisesti tietojenkäsitte-

lytieteen haaraa, joka tutkii järjestelmiä, jotka voivat saada visuaalista informaatiota esi-

merkiksi kameran välityksellä, analysoida informaatiota, tuottaa siitä havaintoaineistoa

sekä tehdä johtopäätöksiä tämän aineiston pohjalta itsenäisesti tietokoneen avulla. Järjes-

telmiä, joissa hyödynnetään tietokonenäköä, on monia erilaisia. Jos kuitenkin ajatellaan,

kuinka monimutkainen esimerkiksi ihmisen näköaisti on, voidaan helposti sanoa, että mo-

nimutkaisinkin konenäköjärjestelmä jää silti vielä kauas ihmissilmäparin ja ihmisaivojen

tunnistuskyvystä.

Kehittyvät konenäkösovellukset vaativat entistä tarkempia havainnointimenetelmiä - jois-

sain tapauksissa jopa tarkempia kuin ihmisnäkö. Eräs tällainen tarkempi menetelmä on

spektrikuvien käyttöön perustuva havainnointi. Spektrikuvien avulla voidaan saada vi-

suaalista informaatiota paitsi ihmissilmän näkemän näkyvän valon alueelta, myös tämän

alueen ulkopuolelta, mikä voi olla joidenkin käytännön sovellusten kannalta hyödyllistä.

Esimerkkinä tällaisesta spektrinäköjärjestelmästä voidaan mainita spektrikameraan pe-

rustuva satelliittikuvaus. Satelliitti ottaa maanpinnasta kuvia spektrikameralla, ja otetut

kuvat välitetään edelleen tiedonsiirtolinkkiä pitkin vastaanottoasemalle ja edelleen sieltä

eteenpäin jatkokäsittelyä varten.

Kuvankäsittelyyn, kuten signaalinkäsittelyyn yleensäkin, liittyy keskeisesti kohinan pois-

to. Alkuperäiseen kuvasignaaliin saattaa ilmaantua häiriöitä tai kohinaa, joka vaikeuttaa

informaation saantia sekä sen tulkintaa. Edellä mainitun satelliittikuvauksen kaltaisessa

tapauksessa häiriöitä saattavat aiheuttaa esimerkiksi ajoittaiset virheet tiedonsiirtolinkis-

sä. Kuvankäsittelyssä onkin kehitetty erillisiä menetelmiä, joilla tällaista alkuperäisessä

signaalissa esiintyvää kohinaa voidaan poistaa eli suodattaa.

Tässä diplomityössä tutkitaan, kuinka hyvin spektrikuvista voidaan poistaa impulssimais-

ta kohinaa pehmeillä morfologisilla suodattimilla. Suodattimien suorituskykyä mitataan

sekä kvalitatiivisesti visuaalisesti tarkastelleen että kvantitatiivisesti käyttäen virhekritee-

4



reinä keskiarvovirhettä, keskineliövirhettä sekä signaali-kohina-suhdetta. Suodatintoteu-

tuksia testataan kuvilla, jotka sisältävät suola ja pippuri- tai bittivirhekohinaa.

Luvussa 2 on aluksi luotu lyhyt katsaus värioppiin sekä selostettu RGB-värimallia ja mo-

nikomponenttikuvan rakennetta. Luvussa 3 esitellään erilaisia kohinamalleja, joiden tar-

koituksena on mallintaa reaalimaailmassa esiintyviä erilaisia kohinatyyppejä. Luvussa 4

tarkastellaan matemaattista morfologiaa sekä luvussa 5 digitaalista suodatusta kuvankäsit-

telyssä pehmeiden morfologisten suodattimien kannalta. Luvussa 6 esitellään pehmeiden

morfologisten suodattimien eri toteutusvaihtoehtoja sekä käytännön tuloksia spektrikuvil-

le tehdystä kohinanpoistosta. Luvussa 7 on esitetty yleistä pohdintaa sekä tehty johtopää-

tökset käytettyjen kohinanpoistomenetelmien soveltuvuudesta spektrikuville. Liitteenä on

julkaistu suodattimien Matlab-kieliset ohjelmakoodit.
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2 VÄRIT JA SPEKTRIKUVAT

Valo ja sen eri väreinä ilmenevät aallonpituudet muodostavat näköaistin perustan kaikille

eläinlajeille sekä ihmiselle. Näköaisti onkin ihmisen kannalta merkittävä havainnointi-

keino. Tästä lienevät todisteena niin erillinen optiikan tutkimusala fysiikassa kuin myös

lukuisat ihmiselle näköaistin välityksellä elämyksiä tuottavat taiteenlajitkin, kuten esi-

merkiksi maalaus-, valokuvaus- ja elokuvataide. Ennen kuin aletaan puhua monimutkai-

semmista teknisistä konenäön ja kuvankäsittelyn sovelluksista, lienee syytä ensin luoda

lyhyt katsaus valoon ja väreihin liittyviin keskeisiin käsitteisiin.

2.1 Valo ja värit

Valo on sähkömagneettista säteilyä ja sillä on niin sanottu dualistinen luonne. Fysikaali-

sesti valon voidaan ymmärtää koostuvan pienistä hiukkasista eli fotoneista, jotka yhdessä

käyttäytyvät toisaalta hiukkasmaisesti ja toisaalta taas aaltomaisesti. Vaikka valon hiuk-

kasluonne on tietynlaisen valon käyttäytymisen ymmärtämisen kannalta hyvin tärkeää,

värinäössä usein aaltoluonne on kuitenkin merkittävämpi. [22, s. 96]

Fotoni on värähtelevä sähkömagneettisen energian pienenpieni keskittymä, jota voidaan

luonnehtia värähtelyn aallonpituuden perusteella. Fotonien aallonpituudet vaihtelevat hy-

vin pienestä ( ���������� ) hyvin suureen (tuhansia kilometrejä). Tätä aallonpituusaluetta kut-

sutaan sähkömagneettiseksi spektriksi, joka on nähtävissä kuvassa 1. [22, s. 96]

Aallonpituusaluetta, jonka ihminen pystyy näköaistillaan havaitsemaan, kutsutaan näky-

vän valon alueeksi (kuva 2). Näkyvä valo käsittää hyvin kapean ����������� �"!#� nm:n alueen

koko sähkömagneettisesta spektristä. Näkyvän valon spektri jakautuu edelleen kuuteen

perusväriin. Näiden värien välillä ei kuitenkaan ole nähtävissä selkeitä rajoja, vaan ne

ovat rajoiltaan sekoittuneita keskenään. Näkyvän valon välittömästi alapuolista aallonpi-

tuusaluetta kutsutaan ultraviolettisäteilyn alueeksi, ja välittömästi yläpuolista aluetta taas

infrapunasäteilyn alueeksi. [9, s. 28-29]
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Kuva 1: Sähkömagneettisen säteilyn spektri. [9, s. 29]

vi
ol

et
ti

si
ni

ne
n

vi
hr

eä

ke
lta

in
en

or
an

ss
i

pu
na

in
en

180 400 430 490 560 590 630 780 5000
λ (nm)

Ultravioletti Infrapuna

Kuva 2: Näkyvän valon spektri. [9, s. 28]

Valoa, jonka spektri käsittää vain yhden aallonpituuden, nimitetään monokromaattisek-

si (engl. monochromatic light). Sen sijaan useampaa kuin yhtä aallonpituutta sisältävän

spektrin omaavaa valoa kutsutaan polykromaattiseksi (engl. polychromatic light). Esi-

merkkinä monokromaattisesta valosta mainittakoon erilaiset laserit sekä polykromaatti-

sesta hehkulamppu tai päivänvalo. [22, s. 97]

2.1.1 Värit ihmissilmälle

Erilaiset valot, värit, ovat siis eri aallonpituuksia sähkömagneettisessa spektrissä. On kui-

tenkin huomattava, että fysiikassa ei oteta juurikaan kantaa väreihin sähkömagneettisen

säteilyn aallonpituuksista puhuttaessa. Kuitenkin ihminen havaitsee näköaistillaan mitä

moninaisimpia väriyhdistelmiä ympäristössään. Viime kädessä värit tulevat oleellisiksi

käsitteiksi vasta katselijan näköjärjestelmässä - tässä tapauksessa ihmisen aivoissa. [22, s.

97]
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Valo, joka saapuu ihmisen silmään, kuvautuu silmän verkkokalvon takaosaan, jossa re-

septorit edelleen muuttavat valon aivoille tulkintaa varten lähetettäväksi signaaliksi. Ylei-

sesti ottaen silmän toiminnan katsotaan muistuttavan suuresti kameran toimintaa. Verk-

kokalvolle muodostuvan kuvan laatu riippuu muun muassa silmän mykiön, sarveiskalvon

sekä silmän sisällä olevan nesteen absorptio- ja tarkennuskyvystä. Nämä kaikki optiset

elementit vaikuttavat valoreseptoreiden spektraalisiin ominaisuuksiin. [3, s. 13]

Reseptorit reagoivat siis verkkokalvon pinnalle osuviin valonsäteisiin. Reseptoreita on

kahden tyyppisiä: tappisoluja sekä sauvasoluja. Silmässä on tappisoluja keskimäärin 6-

7 miljoonaa. Tappisolut sijaitsevat verkkokalvon keskiosassa, ja ne ovat erittäin herkkiä

väreille. Ihminen erottaa eri yksityiskohdat pääasiassa tappisolujen avulla, sillä jokainen

tappisolu kytkeytyy omaan hermoradan päätepisteeseensä. Sauvasoluja on huomattavasti

enemmän kuin tappisoluja, nimittäin noin 75-150 miljoonaa. Ne ovat levittäytyneet verk-

kokalvolla laajemmalle alueelle kuin tappisolut, ja ne liittyvät hermoratoihinsa ryppäinä

siten, että yhteen hermoradan päätepisteeseen kiinnittyy useampi kuin yksi sauvasolu.

Sauvasolut eivät osallistu kovinkaan paljon värinäköön ja yksityiskohtien erottelemiseen,

ja ne ovat herkkiä vähäisillekin valon määrille. Siksi esimerkiksi pimeässä ihminen ei

niinkään erota, minkä värisiä esineet ovat, vaan ainoastaan niiden muodon, koska alhai-

sessa valaistuksessa tappisolut eivät saa juuri minkäänlaista ärsykettä. [7, s. 23]

Verkkokalvon tappisolut voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: L-, M- ja S-tappisoluihin.

Kukin näistä on herkkä tietylle sähkömagneettisen spektrin alueelle, ja ihmisen värinä-

kö ja värierottelukyky perustuvat eri tyyppisten tappisolujen toimintaan. Tappisolut on

nimetty sen aallonpituusalueen mukaan, jolle ne ovat herkimmillään. Pitkän aallonpituu-

den tappisolut (engl. long-wavelength cones, L) ovat herkimmillään noin $�%#� nanomet-

rin aallonpituuden ympäristössä, keskipitkän aallonpituuden tappisolut (engl. medium-

wavelength cones, M) noin $�&#� nanometrin sekä lyhyen aallonpituuden tappisolut (engl.

short-wavelength cones, S) noin �#�#� nanometrin ympäristössä. Eri tappisolujen välinen

suhde silmässä on ��(')$*'� (vastaavasti +,'�- '�. ) [22, s. 112]. Toisessa yhteydessä ([3,

s. 16]) samaksi suhteeksi on ilmoitettu %/'0&/'1 . Joka tapauksessa L-tappisoluja on sil-

mässä selvästi enemmän kuin muita tappisoluja. Eri tyyppisten tappisolujen vaihtelevan

määrän takia ihmissilmän väriherkkyys vaihtelee aallonpituudesta riippuen. Silmä on siis

herkin punaiselle värille ja vähiten herkkä siniselle värille. [22, s. 112]
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Reaalimaailmassa valo voi saapua ihmisen silmään joko suoraan valonlähteestä tai heijas-

tuneena jonkun muun esineen kautta. Valonlähteen tai esineen silmän tappisoluihin lähet-

tämän sähkömagneettisen säteilyn spektri ja edelleen tappisolujen synnyttämät ärsykkeet

määräävät, minkä värisenä ihminen näkee valonlähteen tai esineen [3, s. 2]. Ihmisen ha-

vaitsema väri voidaan määritellä matemaattisesti. Värin 2 spektrin energiajakauma 243 ��5
aiheuttaa ihmisen näköjärjestelmässä vasteen (engl. spectral response)

687 392 51:<;>=@?BADC= ?FEHG . 7 3 ��5 243 ��5JIB�8K L0:  KNMBK & K (1)

missä . 7 3 �O5 on kunkin tappisolutyypin aiheuttama heräte [11, s. 61].

Hyvin keskeinen ihmisen näköjärjestelmän ominaisuus on metamerismi. Metamerismi

on ilmiö, joka mahdollistaa kahden eri valonlähteen tai esineen näkemisen samanvärisi-

nä, vaikka näiden esineiden heijastamat valonsäteet eivät noudattaisi samanlaista spekt-

riä. Tämä johtuu siitä, että molemmat spektrit kuitenkin aiheuttavat samanlaisen herät-

teen silmän tappisoluissa. Vaikutelma väristä syntyy L-, M- ja S-tappisolujen herätteiden

yhteisvaikutuksesta - tietynlaisesta ärsykkeiden summasta. Siten yksittäisen tappisolutyy-

pin aivoille lähettämän signaalin voimakkuus voi vaihdella joko esineen tai olosuhteiden

mukaan, mutta viime kädessä värihavainto tehdään kaikkien tappisolutyyppien aiheutta-

man kokonaisärsykkeen perusteella. On siis mahdollista löytää samanlaiset värit, vaikka

näiden värien spektraaliset ominaisuudet olisivatkin erilaiset. Valonlähde- tai esinepareja,

jotka aiheuttavat samanlaisen väriaistimuksen, mutta joiden fysikaalinen spektri on erilai-

nen, nimitetään metameereiksi [3, s. 14]. Metamerismi voidaan määritellä myös kaavan

1 avulla. Olkoot 2 � 3 �O5 ja 2QP�3 �O5 kahden eri spektrin energiajakaumat, jotka aiheuttavat

vasteet 6R7 3S2 � 5 ja 6R7 392QP 5 siten, että

6R7 392 � 5T: 687 3S2QP 5@K L0:  KNMBK &U� (2)

Tällöin ihminen havaitsee värien 2 � ja 2QP olevan identtisiä [11, s. 62].
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2.1.2 RGB-värimalli

Värit ovat siis aavistuksen suhteellinen käsite ainakin, mitä tulee ihmisen näköaistiin ja

värinäköön. Kuitenkin väriopin teorian ja tutkimuksen kannalta olisi hyvä, jos värejä voi-

taisiin ilmaista tai luokitella jonkin parametrin tai parametrijoukon avulla. Tämän mah-

dollistavat erilaiset värimallit.

Värimallien perusta on siinä, että ihmisen havaitsemat värit pystytään ilmaisemaan kol-

men suureen perusteella. Nämä suureet voivat olla esimerkiksi värisävy (engl. hue), väri-

kylläisyys (engl. saturation) ja valoisuus (engl. lightness). Tällaiset suureet yhdessä muo-

dostavat väriavaruuden. Väriavaruus on kolmiulotteinen koordinaatisto, jonka avulla mikä

tahansa ihmisen havaitsema väri voidaan esittää yksikäsitteisenä koordinaatiston pisteenä.

[22, s. 97]

Useimmat värimallit ovat kohdistuneet sovellusalueensa kannalta pääasiassa laitteistoi-

hin, kuten esimerkiksi värinäyttöihin tai tulostimiin, tai sovelluksiin, jotka liittyvät vä-

rimanipulaatioon. Näyttöjen ja useimpien värivideokameroiden toiminta perustuu RGB-

värimalliin. [7, s. 226]

RGB-värimallissa jokainen yksittäinen väri esitetään kolmen spektrikomponentin avulla.

Nämä ovat punainen, vihreä ja sininen, joista värimalli on saanut nimensä (RGB, Red,

Green, Blue). Koordinaatisto, jossa jokainen värimallin piste sijaitsee, on nähtävissä ku-

vassa 3. RGB-sävyt sijaitsevat kuution kolmessa kulmassa ja näistä muodostuvat yhdis-

telmävärit muissa kulmissa. Musta värisävy on origossa, ja valkoinen origon vastaises-

sa kulmassa. Harmaasävyt sijoittuvat siten kuution lävistäjälle. Muut värisävyt ovat joko

kuution reunoilla tai sen sisäpuolella olevia pisteitä. On syytä huomata, että kuutio on

normalisoitu siten, että R-, G- ja B-väriarvot ovat väliltä VH� K �W . [7, s. 226]

RGB-värimalliin perustuvat kuvat muodostuvat kolmesta itsenäisestä kuvatasosta - pu-

naisesta, vihreästä ja sinisestä tasosta. Esimerkiksi kun RGB-monitoriin syötetään nämä

komponentit, kuvaputkelle muodostuu värimallin mukainen kuva, jossa kukin kompo-

nentti yhdistyy keskenään. Myös useimpien digitaalikameroiden toiminta perustuu RGB-

värimalliin. [7, s. 227]
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Punainen

Vihreä

Sininen

Musta

Valkoinen

Keltainen

Syaani

Magenta

R

G

B

Harmaa−
sävyt

(0, 0, 1)

(0, 1, 0)

(1, 0, 0)

Kuva 3: RGB-värikuutio. Päähalkaisijalla sijaitsevat kaikki harmaasävyt. [7, s. 226]

2.2 Spektrikuvat

Jotta visuaalista informaatiota saadaan käsiteltyä tietokoneen muistissa digitaalisesti, sil-

le tulee olla olemassa jokin muodollinen ja myös käytännössä toimiva esitystapa. Tyypil-

lisesti digitaalikuva koostuu tietyn määrän pisteitä käsittävästä matriisista, joka voi olla

värien tai spektrien määrästä riippuen joko kaksi- tai kolmiulotteinen. Mustavalko- ja har-

maatasokuvat ovat kaksiulotteisia, koska näissä kuvissa riittää vain yksi intensiteettiarvo

esittämään harmaasävyn kirkkauden. RGB-kuvissa ulottuvuuksia on kolme.

Tavallisissa RGB-värikuvissa on informaatiota ainoastaan ihmisen näkemältä sähkömag-

neettisen säteilyn spektrin alueelta. RGB-värikuvassa yhden kuvapisteen arvo esitetään

vektorina, jonka kolme komponenttia ovat RGB-värimallin mukaiset väriarvot. Moni-

komponenttikuvassa yhtä kuvapistettä kuvaa myös vektori, mutta nyt komponentteja voi

olla � kappaletta (kuva 4).

Monikomponenttikuvaa, jonka yksittäinen kuvapiste on sellainen vektori, jonka kompo-

nentit esittävät kyseisen kuvapisteen spektrin tiettyjen aallonpituuksien intensiteettejä,

kutsutaan spektrikuvaksi tai multispektrikuvaksi (engl. multispectral image) [26, s. 8].

Toisaalta voidaan ajatella, että kolmiulotteisen kuvan eri komponentit muodostavat ku-
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Kuvapiste (vektori)
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Spektrikaistat

Spektrikuva

Kuva 4: Spektrikuvan rakenne.

kin oman kaksiulotteisen tasonsa. Multispektrikuvan tapauksessa nämä tasot ovat spekt-

rikaistoja, ja yhden spektrikaistan kuvapisteen arvot esittävät tiettyä aallonpituutta kuvan

spektristä. Jos spektrikuvassa on suuri määrä kaistoja, puhutaan tällöin hyperspektriku-

vasta.

Spektrikuvia kaapataan spektrofotometrillä tai lyhyemmin spektrometrillä. Spektrometri

eroaa tavanomaisesta värikamerasta siten, että se pystyy kaappaamaan kuvainformaatiota

laajemmalta sähkömagneettisen spektrin alueelta ja hyvin monelta eri kaistalta. Yleensä

spektrometrit voivat kuvantaa noin &#�#�*XY������#� nm:n välistä aluetta ja ne voivat jakaa

kuvannettavan spektrin erillisiin kaistoihin noin
M X M � nm:n välein [26, s. 9], [17, s. 309].

Esimerkiksi NASA:n (National Aeronautics and Space Administration) käytössä oleva

AVIRIS-järjestelmä (Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) kuvaa maanpintaa

lentokoneessa sijaitsevan spektrometrin avulla noin ���#�ZX M $���� nm:n alueelta sähkömag-

neettisesta spektristä jakaen sen 224:än eri kaistaan [21].
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3 KOHINAMALLIT KUVANKÄSITTELYSSÄ

Kaikentyyppisissä kuvissa, niin mustavalko- kuin spektrikuvissakin, saattaa esiintyä jon-

kinlaista kohinaa. Kohinan voidaan ajatella olevan kuvassa esiintyvä ylimääräinen ja ei-

toivottu komponentti. Se aiheutuu yleensä joko luonnonilmiön, kameran häiriön tai ku-

van digitaalimuotoon siirtämisen seurauksena. Kohina voidaan jakaa erilaisiin luokkiin

tai malleihin, joilla pyritään mallintamaan reaalimaailmassa havaittavia kohinailmiöitä.

[4, s. 325]

Yleisimmät kohinaa aiheuttavat seikat voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen

luokkaan kuuluu kuvan saannin yhteydessä kamerassa syntyvä kohina. Videokamera li-

sää aina tallentamaansa kuvaan jonkin verran kohinaa. Toiseksi kohinaa saattaa syntyä,

kun kuva muutetaan optisesta signaalista sähköiseen esitysmuotoon. Kolmas tilanne on

sähköisen kuvan tallentaminen tai siirtäminen laitteiden välillä. Laitteissa on elektroniik-

kaa, jotka lämmetessään saattavat aiheuttaa sähköiseen kuvatietoon lämpökohinaa. [19]

Matemaattisesti kohina voidaan jakaa kahteen eri päätyyppiin. Olkoon kuvasignaali, mer-

kitään [\3J] 5 , jokin kohinaa sisältävä kuva. Jaetaan kuva kahteen eri komponenttiin: halutun

informaation sisältävään komponenttiin ^_3J] 5 sekä kohinakomponenttiin `U3J] 5 . Additiivisel-

le kohinalle [4, s. 325]

[\3a] 5T: ^_3a] 5cb `F3a] 5 � (3)

Hyvä esimerkki additiivisesta kohinasta on Gaussinen kohina. Toinen yleinen kohinatyyp-

pi on kerrannainen kohina, jolloin kokonaiskuvasignaali muodostuu tulosta [4, s. 325]

[\3J] 5T: ^_3J] 5 `U3J] 5 � (4)

Esimerkiksi täpläkohinan (engl. speckle noise) katsotaan olevan kerrannaista kohinaa. On

myös olemassa tiettyjä kohinatyyppejä, kuten suola ja pippuri -kohina (engl. salt and pep-

per noise), joita ei voida sovittaa kumpaankaan edellä esitettyyn kohinamalliin erityisen
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hyvin. [4, s. 325]

Kun kuvankäsittelyssä tutkitaan kohinanpoistoa, käytetään lähes aina kohinan aikaansaa-

miseksi ja mallintamiseksi jotain kohinamallia. On luonnollista, että pyritään lisäämään

kuvaan sellaista häiriötä, jota saattaisi esiintyä reaalimaailmassakin. Esimerkiksi täplä-

kohinamallia käytetään yleensä, kun suodatetaan kohinaa tutkakuvista (SAR, Synthetic

Aperture Radar) [20]. Impulssimaisen kohinan poistamisessa tyypillisiä kohinamalleja

ovat impulssikohina sekä suola ja pippuri -kohina [5, 31, 24]. Myös Gaussista kohinaa

käytetään kohinanpoiston tutkimisessa [31, 24, 32]. Spektrikuville pätevät samat fysiikan

lait kuin harmaataso- ja värikuvillekin, joten lienee luonnollista, että samoja kohinamal-

leja käytetään sovelluskohteesta riippuen myös spektrikuville [32].

3.1 Gaussinen kohina

Gaussinen kohina on kenties yleisin kuvissa ja kuvankäsittelyssä esiintyvä kohinatyyp-

pi. Se on luonteeltaan additiivista. Yleensä sitä käytetään muun muassa lämpökohinan

mallinnukseen. Tasaisesti jakautuneen Gaussisen kohinan, tai normaalijakauman mukaan

jakautuneen kohinan ` tiheysfunktio dOe määritellään

d�e�3gf 51: 3 Mihcj P 5�k"lmon k�p C k�qsr mmut m K
(5)

missä v on keskiarvo ja
j

varianssi sekä Xxw yzf{y|w . On kuitenkin huomattava,

että digitaalisessa kuvassa intensiteettiarvot ovat yleensä ei-negatiivisia. Toisin sanoen

todennäköisyys sille, että kuvassa esiintyisi negatiivisia arvoja, tulisi olla nolla. Yhtälö

5 on kuitenkin hyvä aproksimaatio, koska kohinatodennäköisyydet voidaan laskea siten,

että tulokseksi saadaan vain ei-negatiivisia intensiteettiarvoja. [4, s. 328]

Gaussiseen kohinaan liittyy keskeisesti Gaussisen todennäköisyysjakauman rajateoreema

(engl. Central Limit Theorem), jonka mukaan toisistaan riippumattomien satunnaisluku-

jen hyvin suuren joukon summan jakauma noudattaa Gaussista todennäköisyysjakaumaa.

Ajatellaan esimerkkinä lämpökohinaa, joka aiheutuu hyvin suuren elektronijoukon vä-
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rähtelystä. Yksittäisen elektronin värähtely ei riipu toisista elektroneista, eikä yksittäi-

nen elektroni vaikuta toisia elektroneja enempää kokonaisvärähtelyn syntymiseen. Koska

lämpökohinassa rajateoreeman ehdot täyttyvät, lämpökohinaa voidaan mallintaa varsin

tarkasti Gaussisen todennäköisyysjakauman avulla. [4, s. 328]

3.2 Impulssikohina

Impulssikohina on nimensä mukaisesti signaalissa esiintyvää impulssimaista kohinaa. Se

ilmenee voimakkaina, hetkellisinä piikkeinä, jotka ovat sijoittuneet satunnaisesti koko sig-

naaliavaruuteen (kuva 5). Kuvankäsittelyssä tyypillisiä impulssikohinamalleja ovat bitti-

virhekohina sekä suola ja pippuri -kohina. Yleensä impulssikohina tarkoittaa sitä, että

kuvassa esiintyy ainoastaan positiivisia impulsseja, mutta esimerkiksi suola ja pippuri -

kohinamallissa negatiivisetkin impulssit ovat mahdollisia.

Kuva 5: Teräviä impulsseja sisältävä yksiulotteinen signaali.

3.2.1 Bittivirhekohina

Bittivirhekohina aiheutuu digitaalimuotoiseen kuvaan kuvapisteiden arvojen muuttumi-

sen seurauksena. Tyypillinen käytännön tilanne, joka saattaa aiheuttaa bittivirhekohinaa,

on kuvatiedon siirtäminen digitaalisen, heikkolaatuisen tiedonsiirtolinkin yli. Tarkastel-

laan kohinaa matemaattisesti. Olkoon jokainen kuvapiste kvantisoitu } -bittiseksi, toisin

sanoen, esitetty } :n bitin tarkkuudella. Tällöin yksittäisen kuvapisteen arvo ~ saadaan

kaavasta
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~ :�� ����7��F� f 7 M 7�� f 7 :�� � K ��)� (6)

Käytetään tiedonsiirrossa binääristä symmetristä kanavaa, jolloin todennäköisyydet yk-

kösen muuttumiseen nollaksi ja nollan ykköseksi ovat yhtä suuret. Olkoon kyseinen to-

dennäköisyys � . Siten kohinatodennäköisyys � lasketaan kaavalla

��3 � f 7 X�� 7 � :  51: � K (7)

missä f 7 on lähetetyn kuvan yksittäinen bittiarvo ja � 7 vastaanotetun kuvan yksittäinen

bittiarvo.

Eniten merkitsevien bittien muuttuminen virheellisiksi näkyy vastaanotetussa kuvainfor-

maatiossa selvemmin kuin vähiten merkitsevien bittien. Jos eniten merkitsevä bitti jonkin

kuvapisteen kohdalla muuttuu virheelliseksi, muuttuneen kuvapisteen väriarvo on mah-

dollisen arvoalueen ala- tai yläpäässä. Näin ollen esimerkiksi harmaatasokuvassa virheel-

liset kuvapisteet ilmenevät joko lähes mustina tai lähes valkoisina pisteinä satunnaisissa

kohdissa virheellistä kuvaa [4, s. 330]. Mielenkiintoinen ilmiö seuraa, kun kohinatoden-

näköisyys � kasvaa suuremmaksi kuin �U��$ . Jos esimerkiksi � :  , niin kaikki kuvan bitit

muuttuvat käänteisiksi, ja koko kuvan voidaan katsoa olevan kohinainen. Kuitenkin on

mahdollista palauttaa kuva täydellisesti alkuperäiseksi yksinkertaisesti suunnittelemalla

suodatin, jonka ulostulo on kohinaisen kuvan binääriesityksen komplementti. Kohinamal-

lia käytettäessä todennäköisyys onkin järkevintä valita siten, että ��y��U��$ .

3.2.2 Suola ja pippuri -kohina

Suola ja pippuri -kohina on impulssikohinaa, joka ilmenee kuvassa esiintyvinä joko har-

maatasokuvan tapauksessa valkoisina ja mustina tai värikuvan tapauksessa korkeimman

tai matalimman väri- ja kirkkausarvon omaavina häiriökuvapisteinä. Suola ja pippuri -

kohinaa aiheuttavat yleensä tiedonsiirtovirheet sekä virheet kuvan manipuloinnissa [4, s.

330], [19].
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Olkoon [\3�f K � 5 alkuperäinen kuva ja `U3�f K � 5 sama kuva, johon on lisätty suola ja pippuri

-kohinaa. Tällöin kohinatodennäköisyys � määritellään

��3S` : [ 51: �X 6 K
(8)

��3S` : ����f 5�: 6�� MBK (9)

�43�` : � L � 51: 6\� MBK (10)

missä � L � ja ����f ovat yksittäisen kuvapisteen mahdolliset minimi- ja maksimiarvot.

Esimerkiksi 8-bittiselle kuvalle � L � : � ja ���#f : M $#$ . Kuten kaavoista 9-10 näh-

dään, todennäköisyydellä 6 kuvapiste muuttuu virheelliseksi, joko arvoalueen minimiksi

tai maksimiksi. [4, s. 330]

Erilaisia kohinamalleja on esitelty visuaalisesti kuvassa 6. Alkuperäiseen kuvaan 6(a) on

lisätty ensin Gaussista kohinaa, mikä aiheuttaa runsaasti häiriöpisteitä 6(b). Kuvan yk-

sityiskohtia on vaikea hahmottaa kohinaisesta kuvasta, mutta suuremmat perusmuodot

ovat silti vielä näkyvissä. Kahdentyyppistä impulssikohinaa, nimittäin suola ja pippuri

-kohinaa 6(c) sekä bittivirhekohinaa 6(d), on lisätty kuvaan kutakin erikseen. Kuvissa ha-

vaitaan samantyyppisiä satunnaisia, kirkkaamman väriarvon omaavia häiriöpisteitä koko

kuva-alalla, mutta bittivirhekohinassa häiriöpisteiden intensiteettiarvo ei ole kohinamallin

luonteen takia välttämättä aina maksimi. Lisäksi havaitaan, että keskimäärin häiriöpistei-

tä on noin kolme kertaa enemmän bittivirhekohinassa kuin suola ja pippuri -kohinassa.

Tämä saattaa johtua siitä, että bittivirhekohinassa jokainen bitti saattaa muuttua virheelli-

seksi, kun taas suola ja pippuri -kohinassa virhe kohdistuu kerralla koko kuvapisteeseen

(esimerkiksi kahdeksaan bittiin).

Värikuviin kohinaa lisättäessä tulee ottaa huomioon, että suola ja pippuri -kohinamalli ai-

heuttaa virheen koko RGB-koordinaatistossa, eli häiriöpisteet näkyvät kuvassa joko mus-

tina tai valkoisina kuvapisteinä. RGB-kaistojen välillä on siis korrelaatiota. Kuitenkin

Matlab-ohjelmiston suola ja pippuri -kohinan lisäämiseen käytetty imnoise-funktio (ku-

va 6(c))aiheuttaa kohinan kaista kerrallaan, joten korrelaatiota ei enää esiinny kaistojen

välillä kohinan osalta. Bittivirhekohinamalli ei ota niinkään kantaa kaistojen väliseen kor-
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relaatioon, koska kuvatietoa käsitellään pelkästään binäärimuodossa.
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Kuva 6: Esimerkkimaisemakuva 6(a) Aurajoen rannalta, johon on lisätty 6(b) Gaussista
kohinaa 5 %:n varianssilla, 6(c) suola ja pippuri -kohinaa 5 %:n todennäköisyydellä ja
6(d) bittivirhekohinaa 5 %:n todennäköisyydellä.
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4 MATEMAATTINEN MORFOLOGIA

Kuvankäsittelyssä saatetaan melko usein joutua tilanteeseen, jossa kiinnostuksen kohtee-

na olevasta kuvasta halutaan poistaa ylimääräistä ja ei-toivottua häiriötä, kohinaa. Laitetta

tai menetelmää, joka poistaa kuvasta tietyn häiriösignaalin tai häiriösignaalijoukon, mut-

ta pyrkii säilyttämään mahdollisimman hyvin alkuperäisen kuvainformaation, kutsutaan

suodattimeksi. Käytännössä suodattimille on olemassa useita eri ohjelmallisia toteutus-

vaihtoehtoja. Yksi vaihtoehdoista on morfologiset suodattimet, jotka perustuvat nimensä

mukaisesti matemaattiseen morfologiaan.

4.1 Perinteinen morfologia

Matemaattinen morfologia on eräänlainen johdannainen joukkoteoriasta. Sen alalajin, jo-

ta tämän työn puitteissa kutsutaan perinteiseksi morfologiaksi, panivat alulle tutkijat Mat-

heron ja Serra [27], ja sittemmin morfologia on saanut yhä enemmän huomiota osak-

seen kuvankäsittelyssä sekä digitaalisessa signaalinkäsittelyssä yleensäkin. Matemaatti-

sessa morfologiassa onkin kyse algebrallisesta teoriasta, joka pyrkii tutkimaan joukko-

jen geometrisia ominaisuuksia [6, s. 93]. Itse teoria pitää sisällään joukon epälineaarisia

operaatioita, joiden avulla pystytään suorittamaan kehittyneitä kuvankäsittelytehtäviä niin

mustavalko- ja harmaatasokuville kuin monikomponenttikuvillekin. [2]

Matemaattinen morfologia pohjautuu siis joukko-oppiin. Siksi on hyvä aluksi määritellä

muutama käsite, joihin morfologian perusoperaatiot pohjautuvat. Olkoot � ja } , } � � ,

äärellisiä m-ulotteisten kokonaislukujen
�T�

joukkoja ja olkoon � luonnollinen luku siten,

että �����y � } �
. Määritellään f :n suhteen siirretty joukko

�O� :Y� f b�� � � � � � K (11)

kun f � � �
ja

� � � �
.
�

:n symmetrinen joukko
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�¡  :Y� X�¢ � ¢ � � �)� (12)

Joukon � sanotaan olevan symmetrinen, jos �   : � [15]. Määritellään vielä yleisesti

Minkowskin summa

� b } :Y� f � b f£P � f � � � K f£P � }�� K (13)

missä � K } � �\�
[6, s. 95].

Matemaattisen morfologian perusoperaatiot ovat eroosio ja dilaatio. Näistä johdettuja yh-

distelmäoperaatioita, avaamista (engl. opening) ja sulkemista (engl. closing), käytetään

erityisesti kohinanpoistossa ja suodatuksessa. Dilaatio ja eroosio ovat toistensa duaalio-

peraatiota [28]. Duaalisuus tarkoittaa tässä sitä, että jollekin joukolle suoritettu eroosio on

sama kuin, jos suoritettaisiin saman joukon komplementille dilaatio ja otettaisiin tulok-

sesta edelleen komplementti [12, s. 639].

Määritellään joukon ~ � �T�
eroosio strukturointielementin } � �T�

suhteen sellaisina

pisteinä f � ~ , että jos } on keskitetty pisteeseen f , kuuluu se joukkoon ~ . Toisin

sanoen [29]

~ � } :Y� f � } �¥¤ ~¦� : �\§©¨ � ~ � § � (14)

Eroosio kertoo, mahtuuko strukturointielementti joukon ~ sisään [12, s. 637]. Kaava 14

pätee binäärikuville, joissa kuvapisteen arvo voi olla joko 0 tai 1, jolloin ~ on edusta-

pisteiden koordinaattien joukko. Edustapisteet ovat binäärikuvan pisteitä, joiden arvo on

1. Kaavan jälkimmäinen osa voidaan laajentaa koskemaan myös harmaatasokuvia [12,

s. 638]. Eroosio voidaankin ilmaista yksinkertaisena minimioperaationa [12, s. 638]. Ol-

koon kuva [ , jolla on diskreetti ympäristö
�1�

, ja strukturointielementti } �T�
:n äärellinen

alijoukko. Tällöin eroosio [14]
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[�ª [4X«}   K
(15)

missä

39[¬X«}   5 3�f 51: � L �� ¨ � C � [\3�� 5 � ®�f � � � � (16)

Joskus lauseke 15 esitetään myös muodossa [23]

[�ª [ � }   � (17)

Määritellään dilaatio ensin joukko-opillisesti määritelmän 14 tapaan. ~ :n dilaatio } :n

suhteen on joukko sellaisia pisteitä f , että jos } on keskitetty pisteeseen f , sillä on ei-

tyhjä intersektio ~ :n kanssa. Siis [29]

~ � } :�� f � } � � ~ ¯:�° � : �T§©¨ � ~ � § � (18)

Dilaatio kertoo, osuuko strukturointielementti joukkoon ~ [12, s. 638]. Kaava 18 voidaan

kirjoittaa kaavan 15 tapaan maksimioperaatioksi [12, s. 639], jolloin dilaatiokin määritel-

lään kuvauksena [14]

[�ª [ b }   K
(19)

missä

3©[ b }  ±5 3�f 51: ���#f  ¨ � C � [\3S� 5 � ®(f � � � � (20)
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Perusoperaatioista voidaan edelleen johtaa johdannaisoperaatiot. Sulkeminen tarkoittaa

operaatiota, jossa suoritetaan ensin [ :n dilaatio } :n suhteen ja sen jälkeen [ :n eroosio}  
:n suhteen eli, kun käytetään samaa funktiomuunnosnotaatiota, niin [14]

[�ª [ � K 3©[ � 5 3�f 51: V²3©[ b }   5 X«}³WD3gf 5 ®Of � � � � (21)

Vastaavasti avaaminen, jossa suoritetaan ensin [ :n eroosio } :n suhteen ja sen jälkeen [ :n

dilaatio }  
:n suhteen, määritellään [14]

[´ª [ � K 3©[ � 5 3�f 51: Vµ39[�X«}   58b }¶WD3gf 5 ®Of � � � � (22)

Avaamis- ja sulkemisoperaatioita voidaan merkitä myös symboleilla � (avaaminen) ja 	
(sulkeminen), vastaavasti [10]. Havainnollistetaan operaatioita käytännön esimerkeillä.

Esimerkki 1 Olkoon joukko [ :Y� %o·¸1&Z$��U� sekä strukturointielementti } :Y� X³1�¸�� .

Tällöin eroosio

3©[¬X�}   5 3�f 5¹: 3S� L � � %º·³�� � � L � � ·»Q&B� � � L � � Z&º$�� � � L � � &º$¼�U� 5: 3 � "� � � �� � � �� � � &B� 5: � xxo&B�
ja dilaatio

3©[ b }   5 3�f 5¹: 3�����f � %º·³�� � ���#f � ·»Z&B� � ���#f � Z&º$)� � ����f � &x$¡�U� 5: 3 � ·B� � � ·B� � � $�� � � $�� 5: � ·x·¸$x$��)�
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Sulkemisoperaatio tai sulkeminen saadaan, kun suoritetaan yllä olevalle dilaation loppu-

tulokselle eroosio käänteistä strukturointielementtiä }   :½� X¶Q�¥�� käyttäen, eli

3©[ 	 }   5 3�f 5¾: 3S� L � � ·x·x$�� � � L � � ·º$x$�� 5: 3 � $)� � � $�� 5: � $¸$)�
ja käänteinen avaamisoperaatio tai avaaminen saadaan, kun suoritetaan edellä olevalle

eroosion lopputulokselle dilaatio samalla periaatteella, eli

3©[ � }   5 3�f 5¾: 3S���#f � x¸�� � ���#f � xZ&B� 5: 3 � "� � � &B� 5: � Q&��)�
Kuten yllä olevista operaatioiden määrittelyistä ilmenee, morfologisten operaatioiden toi-

minnan perusedellytys on se, että joukon alkiot voidaan järjestää siten, että minimi- ja

maksimiarvojen valinta on yksikäsitteisesti määritelty. Mustavalko- ja harmaatasokuvien

tapauksessa arvojen valinta onnistuu helposti, mutta monikomponenttikuvia käsiteltäessä

asia ei ole enää niin triviaali, kuten myöhemmin huomataan.

4.2 Pehmeä morfologia

Pehmeän morfologian tarkoituksena on lisätä joustavuutta edellä esiteltyyn perinteiseen

morfologiaan hävittämättä kuitenkaan perinteisen morfologian keskeisimpiä ominaisuuk-

sia. Astola ja Kuosmanen [1, s. 179] kuvailevat pehmeää morfologiaa seuraavasti: “Toisin

kuin perinteisen morfologian operaatiot, jotka perustuvat lokaalin minimin ja maksimin

käsitteeseen, pehmeän morfologian operaatiot pohjautuvat yleisempään painotettujen ar-
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vojen tilastollisuuteen. Perinteiseen ja pehmeään morfologiaan perustuvien suodattimien

keskeisin ero on siinä, että pehmeä morfologia ei ole niin herkkää additiiviselle kohinal-

le ja alkuperäisessä kuvassa olevien esineiden muotojen pienille muutoksille.” Pehmeä

morfologia on siis eräänlainen, nimenomaan kohinanpoistoa silmällä pitäen laadittu pe-

rinteisen morfologian laajennus.

Pehmeän morfologian operaatioissa esiintyy uusi joukko-opillinen toimenpide, nimittäin

monistusoperaatio. Joukkoa, jossa sallitaan monistusoperaatio, kutsutaan monijoukoksi

(engl. multiset). Olkoon joukon
�T�

alkio f ja luonnollinen luku � . Monistusoperaatio



määritellään siten, että [16]

� 
 f : ¿\¿±À9ÁÃÂ�ÄJÄÅ ÆaÇ Èf K ����� K f¶� (23)

Esimerkki 2 Olkoon joukon ~ � �T�
alkiot  ,

M
ja & . Tällöin

� & 
  KTMBK1M 
 &B� :��  K  K  K1MBK & K &B�)�
Muistetaan, että perinteisessä morfologiassa alkuperäistä joukkoa (tai kuvaa) käsittele-

vää rakennetta kutsutaan strukturointielementiksi. Pehmeä morfologia laajentaa struktu-

rointielementin käsitettä esittelemällä strukturointijärjestelmän. Strukturointijärjestelmäs-

sä kaikkia joukon (kuvan) alkioita (kuvapisteitä) ei painoteta tasapuolisesti, vaan struk-

turointijärjestelmä koostuu kahdesta osasta: kovasta ytimestä (engl. hard center) ja peh-

meästä reunasta (engl. soft boundary). Kova ydin toimii lähes samalla tavalla kuin perin-

teisen morfologian strukturointielementtikin, mutta pehmeän reunan alueella käytetään

alkioiden järjestämiseen muiden kuin minimin ja maksimin suhteen tapahtuvaa järjestä-

mistä. [16]

Matemaattisesti strukturointijärjestelmä määritellään monijoukkona VÉ} K � K±Ê W , joka koos-

tuu kolmesta parametrista: äärellisistä joukoista � ja } K � � } , molemmat � ���
, sekä

luonnollisesta luvusta
Ê
, jolle ¥� Ê � � } �

. Joukkoa � kutsutaan kovaksi ytimeksi, jouk-

koa } pehmeäksi reunaksi ja lukua
Ê

toistoparametriksi tai ytimen järjestysindeksiksi. [1,
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s. 183]

Pehmeän morfologian perusoperaatiot ovat pehmeä eroosio (engl. soft erosion) ja pehmeä

dilaatio (engl. soft dilation) [1, s. 179]. Periaatteiltaan nämä muistuttavat hyvin paljon pe-

rinteisen morfologian vastaavia perusoperaatioita. Tulosalkioiden valinta tapahtuu niissä

kuitenkin hieman eri tavoin. Määritellään yleisesti kuvan [ � � �
pehmeä eroosio struk-

turointijärjestelmän VÉ} K � K±Ê W suhteen kaikille f � �1�
[16]

[ � VH} K � K Ê WD3gf 5T:
r:nneksi pienin arvo monijoukosta (24)�ËÊ 
 [�39� 5 '�� � � � � � � [\39Ì 5 '�Ì � 3S}�Í�� 5 � �)�

Vastaavasti pehmeä dilaatio

[ � VH} K � K Ê WD3gf 5T:
r:nneksi suurin arvo monijoukosta (25)�ËÊ 
 [�39� 5 '�� � � � � � � [\39Ì 5 '�Ì � 3S}�Í�� 5 � �)�

Yhdistelmäoperaatiot, pehmeä avaaminen (engl. soft opening) ja pehmeä sulkeminen (engl.

soft closing), on määritelty samalla tavalla kuin perinteisessä morfologiassakin, mutta pe-

rinteisen eroosion ja dilaation sijasta operaatioissa käytetään pehmeätä eroosiota ja dilaa-

tiota. Siis pehmeässä avaamisessa suoritetaan ensin pehmeä eroosio strukturointijärjestel-

mällä VÉ} K � K Ê W ja tämän jälkeen pehmeä dilaatio käänteisellä strukturointijärjestelmälläVÉ}   K �   K Ê W . Pehmeässä sulkemisessa operaatioiden järjestys on luonnollisesti päinvastai-

nen. [16]
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Esimerkki 3 Olkoon kuva [ :Î� %»·¬º&*$¶�B� sekä strukturointijärjestelmä, jonka } :� X³*�Ï�� , � :Ð� �B� ja
Ê�:¾M

. Merkitään r:nneksi suurimman arvon valintaa tunnuk-

sella
Ê ���#f ja vastaavasti r:nneksi pienimmän arvon valintaa tunnuksella

Ê � L � . Tällöin

pehmeä eroosio

[ � VH} K � K Ê WÃ3�f 5¹: 3 Ê � L � � %x·¸·¶�� � Ê � L � � ·¥¸Z&B� � Ê � L � � Q&¸&º$��� Ê � L � � &º$¸$¼�U� 5: 3 � %�� � � �� � � &B� � � �U� 5: � %¶Q&¸�U�)�
Vastaavasti pehmeä dilaatio

[ � VÉ} K � K Ê WD3gf 5¾: 3 Ê ����f � %¸·x·¶�� � Ê ���#f � ·¥¸Z&�� � Ê ���#f � Z&x&x$��� Ê ���#f � &�$¸$¡�B� 5: 3 � ·B� � � &B� � � &�� � � $�� 5: � ·x&¸&º$)�)�
Pehmeä sulkeminen saadaan, kun suoritetaan yllä olevalle pehmeän dilaation lopputu-

lokselle eroosio käänteistä strukturointijärjestelmää }   :Ñ� X³¼�»�� , �   :Ò� �B� ja
Ê¥:�M

käyttäen, eli

[ÔÓ �_Õ ÖOÕ Á©× 3�f 5¹: 3 Ê � L � � ·x&x&¸&B� � Ê � L � � &x&¡&º$�� 5: 3 � &B� � � &B� 5: � &x&��
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ja käänteinen avaamisoperaatio tai avaaminen saadaan, kun suoritetaan edellä olevalle

pehmeän eroosion lopputulokselle pehmeä dilaatio

[ Ó �_Õ ÖOÕ Á©× 3�f 5¹: 3 Ê ���#f � %¥xo&B� � Ê ����f � Q&x&¸�U� 5: 3 � &B� � � &B� 5: � &¡&B�)�
Lienee hyvä havaita, että r:nneksi suurimman (ja pienimmän) arvon valinnassa laske-

taan mukaan myös toistuvat alkiot. Jos valitaan kolmanneksi suurin alkio monijoukosta� · K ! K ! K ��� , niin edellisen perusteella kolmanneksi suurin arvo on ! .

Jos kunkin osajoukon (esim.
� ·Ø(&B� ) pienin arvo (  ) on kovan ytimen (tässä tapauk-

sessa nollan) kohdalla, tulee kyseinen arvo valituksi tulosalkioksi suoraan. Tämä siksi,

koska strukturointijärjestelmä käyttäytyy kovan ytimen osalta kuten perinteisen morfolo-

gian strukturointielementti [1, s. 183]. Muussa tapauksessa valitaan määritelmän 25 mu-

kaisesti r:nneksi pienin alkio tulosalkioksi. Samoin menetellään myös pehmeän dilaation

tapauksessa.
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5 DIGITAALINEN SUODATUS KUVANKÄSITTELYS-

SÄ

Konenäössä törmätään varsin usein kohinan poiston tarpeeseen. Kohinan poistolla tai

suodatuksella tarkoitetaan sellaista toimenpidettä, jolla alkuperäisestä signaalista, tässä

tapauksessa kuvasignaalista, pyritään vähentämään tai peräti kokonaan poistamaan ei-

toivottuja häiriökomponentteja ja samalla säilyttämään alkuperäinen kuvatieto niin ehye-

nä kuin mahdollista.

5.1 Signaalit

Ennen kuin tarkastellaan lähemmin suodattimia ja signaalinkäsittelyä, on syytä aluksi

määritellä tarkemmin, mitä signaalilla ylipäätään tarkoitetaan. Keskeinen reaalimaailman

signaalin ominaisuus on sen ulottuvuus. Nollaulotteinen signaali saadaan, kun mitataan

yksittäisen suureen arvo tietyssä yksikäsitteisessä avaruuden pisteessä tiettynä ajan het-

kenä. Tällainen arvo voi olla myös tietyltä aika- ja paikkaväliltä laskettu keskiarvo. Nol-

laulotteisesta signaalista saadaan yksiulotteinen signaali, kun mitataan sarja nollaulottei-

sia arvoja jonkin tietyn muuttujan suhteen. Esimerkiksi tietyssä yksikäsitteisessä paikassa

mitattu valon spektri on sarja nollaulotteisia signaaleja aallonpituuden suhteen. On to-

ki olemassa myös useampiulottuvuuksisia signaaleita, esimerkiksi harmaatasokuva, joka

on kaksiulotteinen signaali. Kunkin kuvapisteen harmaan värisävyn taso voidaan ilmaista

kaksiulotteisena signaalina ^c3gf K � 5 , missä f ja � ovat kuvapisteen koordinaatit. Edelleen

monikomponenttikuva on kolmiulotteinen signaali ^_3�f K � KÚÙ�5 , missä f , � ja
Ù

ovat vastaa-

vat koordinaatit kolmiulotteisessa kuva-avaruudessa. Spektrikuvan tapauksessa kolmiu-

lotteinen signaali on muotoa ^_3gf K � KÚ��5 , missä
�

on spektrin yksittäinen aallonpituus. [12,

s. 10-11]

Signaaleita on olemassa ajallisesti kahden tyyppisiä: jatkuva-aikaisia ja diskreettiaikai-

sa. Yleensä kaikki reaalimaailmassa esiintyvät signaalit ovat jatkuva-aikaisia. Jatkuva-

aikaisella signaalilla tarkoitetaan sitä, että signaalin arvo on määritelty jokaisena ajan het-

kenä [12, s. 11]. Digitaalimaailmassa - vaikkapa tietokoneen muistissa - on mahdotonta
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käsitellä jatkuva-aikaisia signaaleita sellaisenaan. Jatkuva-aikaiset signaalit muutetaankin

diskreettiin muotoon, joka mahdollistaa alkuperäisen signaalin esittämisen mahdollisim-

man tarkasti digitaalisten numeroiden taulukkoina. Digitaalimuotoon muutetut signaalit

ovatkin luonteensa mukaisesti diskreettejä signaaleja. Diskreetti signaali on määritelty

äärellisessä määrässä pisteitä ja sen arvo tietyssä pisteessä on aina tiettyyn äärelliseen

arvojoukkoon kuuluva arvo [12, s. 13].

Jatkuva signaali pitää siis muuttaa tietokoneelle paremmin soveltuvaan muotoon. Tätä

muuttamisprosessia digitaalimuotoon kutsutaan analogia-digitaalimuunnokseksi tai ly-

hyemmin A/D -muunnokseksi (engl. analog to digital conversion). Laitetta, joka suo-

rittaa A/D -muunnoksen, kutsutaan A/D -muuntimeksi. Jatkuva-aikaisen signaalin A/D

-muunnosta havainnollistaa kuvasarja 7. Aluksi jatkuvasta signaalista tulee ottaa talteen

arvoja tietyin väliajoin, koska tietokonemuodossa ei voida käytännön syistä esittää ääre-

töntä määrää arvoja kerrallaan. Tätä arvojen lukemista tasaisin väliajoin kutsutaan näyt-

teistämiseksi (engl. sampling). Pelkkä näytteistäminen ei vielä riitä, vaan lisäksi talteen

otetut arvot tulee asettaa sopimaan tiettyyn ennalta määrättyyn arvojoukkoon. Tämä vai-

he on nimeltään kvantisointi (engl. quantisation). Yleensä kvantisointijoukko on tasavä-

linen, ja askeleiden tiheys riippuu kunkin signaalin näytteen esityksen bittitarkkuudesta.

Esimerkiksi kahdeksanbittinen A/D -muunnin mahdollistaa
M�Û�: M $�% eri kvantisointi-

tasoa. Nämä seikat johtavatkin väistämättä siihen, että alkuperäistä analogiasignaalia ei

voida esittää täsmälleen muuttumattomana digitaalimuodossa.

Kuvassa 8 on nähtävissä, kuinka jostakin reaalimaailman esineestä otettu kuva päätyy

kuvannusjärjestelmän ja analogia-digitaalimuuntimen läpi digitaalimuotoon. Ketjussa ta-

pahtuu alkuperäisen informaation häviötä A/D -muunnoksessa, kuten näytteistämisestä

ja kvantisoinnista seuraa, mutta myös tätä ennen. Alkuperäiset valonsäteet
� 3gÜ 5

osuvat

mielenkiinnon kohteena olevaan esineeseen. Esine heijastaa edelleen valonsäteitä (sig-

naali Ý�3�Ü 5
) kuvantamisjärjestelmään, joka voi olla esimerkiksi kameran objektiivi. On

mahdollista, että signaali vaimenee valonsäteilyn absorption tai hajoamisen vaikutukses-

ta esineen ja objektiivin välillä. Optinen järjestelmä muodostaa esineestä sekä näkymäs-

tä kuvatasosignaalin Þ¬3gÜ 5
, jonka voimakkuus on verrannollinen esineen valonsäteilyyn.

Optinen järjestelmä kuitenkin sumentaa aina kuvaa vähintään jonkin verran. Tämä saattaa

johtua esimerkiksi siitä, että optisen järjestelmän linssit aiheuttavat valonsäteiden taipu-

misen eri tavalla eri aallonpituuksilla tai että linssin valontaittokyky ei ole yksityiskohtiin
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nähden riittävä. Sähköiseksi signaaliksi ( ^_3�Ü 5
) muuntaminen aiheuttaa kuvaan yleensä

lämpökohinaa, joka syntyy laitteen elektroniikan vaikutuksesta. Viimein sähköinen sig-

naali saapuu A/D -muuntimelle, jossa tapahtuu näytteistäminen ja kvantisointi. Tämän

jälkeen digitaalinen kuva ß�3�f K � 5 on valmis käsiteltäväksi. [12, s. 23-24]

U/V

t/s

(a)

U/V

t/s

(b)

...k
k+1

k+2... n

X(n)

X

X

X

1

2

3

(c)

Kuva 7: Jatkuva-aikainen signaali 7(a) näytteistetään ensin tasavälein diskreettiaikaiseksi
7(b) ja tämän jälkeen kvantisoidaan signaalin amplitudi portaittain äärelliseen arvojouk-
koon 7(c).

A/D −muunninvalonsäteily
Esineen

järjestelmä
Kuvantamis− Valosensori

s(x) I(x) E(x) G(x,y)g(x)

Sähköinen signaali (jännite)

DigitaaliesitysValo kuvatasollaHeijastumaValo

Kuva 8: Valonlähteestä kaapatun kuvan päätyminen digitaalimuotoon.
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5.2 Kohinanpoiston periaatteet

Niin optisen kuin elektro-optisenkin järjestelmän avulla talletettu kuva joutuu todennä-

köisesti kuvantamisympäristönsä huonontamaksi. Tämä saattaa johtua esimerkiksi senso-

rien aiheuttamasta kohinasta, kameran huonon fokusoinnin (tarkennuksen) aiheuttamas-

ta epätarkkuudesta, kameran ja kuvannettavan objektin välisestä liikkeestä tai ilmakehän

turbulensseista (engl. atmospheric turbulence). [11, s. 267]

Menetelmää tai algoritmia, jonka tarkoituksena on poistaa kuvasta jokin ei-toivottu häi-

riökomponentti, kutsutaan suodattimeksi (engl. filter). Yleensä kohinanpoistotoimenpi-

teestä käytetään kuvankäsittelyssä myös nimitystä kuvan palauttaminen (engl. image res-

toration). Kuvan huononemisprosessia (engl. image degradation process) ja sitä seuraavaa

palauttamisprosessia voidaan hahmotella kuvan 9 kaaviolla. Tässä tapauksessa alkuperäi-

seen kuvatietoon [\3gf K � 5 lisää häiriötä huononnusfunktio à , joka voi johtua esimerkiksi

kuvantamisjärjestelmästä. Tämän lisäksi huononemista aiheuttaa myös additiivinen kohi-

nakomponentti á_3�f K � 5 . Lopputuloksena on huonontunut, kohinaa sisältävä kuva ^c3gf K � 5 ,
josta saadaan edelleen suodatettu kuva âR3�f K � 5 käyttämällä kohinan vähentämiseen jota-

kin suodatinta. Mitä enemmän tiedetään huononnusfunktion à ja kohinakomponentin á
luonteesta, sitä paremmin kohina pystytään huomioimaan suodattimen toteutuksessa ja

sitä lähempänä suodatettu kuvatieto â on alkuperäistä kuvaa [ . [8, s. 221]

f(x,y)

           H

Kohina
(x,y)η

Palauttava
suodatin

h(x,y)g(x,y)
Huononnusfunktio

Huonontuminen Palauttaminen

Kuva 9: Kuvan huononemis- ja palautusprosessi.

Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä käsitellään nimensä mukaisesti digitaalisessa muo-

dossa olevaa tietoa. Toisin sanoen signaali, jota käsitellään, on diskreettiaikainen ja kvan-
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tisoitu. Laite tai algoritmi, esimerkiksi suodatin, joka suorittaa ennalta määrätyn operaa-

tion diskreettiaikaiselle signaalille, esimerkiksi digitaalimuodossa olevalle kuvalle, on ni-

meltään diskreettiaikainen järjestelmä. Tällaiseen järjestelmään syötettävää signaalia (esi-

merkiksi kohinaa sisältävä kuva) kutsutaan sisäänmenoksi tai herätteeksi (engl. input tai

excitation) ja järjestelmän operaation tuottavaa signaalia (suodatettu kuva) puolestaan kut-

sutaan ulostuloksi tai vasteeksi (engl. output tai response). Olkoon heräte f03 � 5
ja vaste�_3 � 5

. Tällöin

�_3 � 5Tã�ä Våf03 � 5 W K (26)

missä
ä

on järjestelmän herätteelle suorittama operaatio vasteen aikaansaamiseksi. [25, s.

56]

Digitaalisia signaalinkäsittelyjärjestelmiä voidaan luokitella monella tavalla. Yksi kuvan-

käsittelyn kannalta keskeinen luokitteluperiaate on lineaarisuus. Matemaattisesti lineaa-

risuus voidaan määritellä superpositioperiaatteen avulla. Järjestelmä on lineaarinen, jos

ja vain jos järjestelmän vaste signaalien painotetulle summalle on sama kuin yksittäis-

ten signaalien vasteiden painotettu summavaste. Toisin sanoen lineaariselle järjestelmälle

pätee, että

ä VÉ� � f � 3 � 58b �)Psf£Pi3 � 5 W : � � ä V f � 3 � 5 W b �)P ä Våf£Pi3 � 5 W K (27)

missä f � 3 � 5
ja f£Pi3 � 5

ovat mielivaltaisia herätteitä sekä � � ja ��P mielivaltaisia vakioita.

[25, s. 65]

Jos ajatellaan kuvankäsittelyn suodattimia, niin esimerkki lineaarisesta suodattimesta on

keskiarvosuodatin (engl. mean filter). Vastaavasti morfologiset suodattimet kuuluvat epä-

lineaaristen suodattimien luokkaan. On yleisesti huomattu, että epälineaariset suodattimet

pystyvät poistamaan kuvasta impulssimaista kohinaa paremmin kuin lineaariset suodat-

timet. Ne myös säilyttävät paremmin kuvien yksityiskohtia [4, s. 81]. Epälineaarisuutta

voidaankin pitää tietynlaisena laajennuksena lineaarisiin suodattimiin [1, s. 18].
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Digitaalinen signaalinkäsittely ja siihen sisältyvä digitaalinen suodatus ovatkin soveltu-

vuutensa kannalta verrattain monipuolisia aloja. Samoihin perusperiaatteisiin pohjautuvia

menetelmiä voidaan tietyissä rajoissa soveltaa niin yksi-, kaksi- kuin kolmiulotteisillekin

signaaleille. Kuitenkin kuvankäsittely asettaa omia erityisvaatimuksiaan suodatinalgorit-

meille samaan tapaan kuin vaikkapa äänisignaalien suodatus.

Kuvankäsittelyyn liittyvissä suodattimissa käytetään yleensä niin sanottua ikkunointime-

netelmää (kuva 10). Ikkunointimenetelmässä suodatetaan koko kuva-ala vaiheittain siten,

että tietyn kokoinen suodatusikkuna (engl. moving window) liikkuu kuva-alan yli aske-

leittain. Suodatusikkuna on yleensä neliön muotoinen, ja sen koko voi tyypillisesti olla

esimerkiksi &´æ�& , $´æ«$ tai ��æç� kuvapistettä. Suodatinalgoritmi käy läpi kaikki suo-

datusikkunan sisällä olevat kuvapisteet ja asettaa yleensä suodatusikkunan keskikohtaan

ulostulon arvon, joka valitaan tietyn kriteerin, esimerkiksi keskiarvosuodattimen tapauk-

sessa kuvapisteiden keskiarvon, perusteella. Ulostulon arvosta tulee siis sellaisenaan suo-

datetun kuvan kuvapisteen arvo. Tätä menettelyä toistetaan, kunnes koko kuva on käyty

läpi. On huomattava, että kuvan reunoilla olevat kuvapisteet jäävät suodatuksen ulkopuo-

lelle, koska suodatusikkunaa ei voida sijoittaa osittain kuvan päälle. Oikeaoppisin tapa

olisi esimerkiksi laajentaa kuvatiedostoa joka suuntaan suodatusikkunan koosta riippuen

muutamalla rivillä ja sarakkeella kopioimalla esimerkiksi reunimmaisten kuvapisteiden

arvoja. Usein kuitenkin riittää, että reunimmaiset kuvapisteet oletetaan suodatetussa ku-

vassa nolliksi tai joksikin muuksi vakioksi. Erittäin pienillä kuvilla tämä oletus vaikuttaa

suodatustulokseen, mutta käytännön maailmassa ei juurikaan, koska kuvien mitat leveys-

ja pituusssuunnassa ovat satoja kuvapisteitä ja reunapisteiden määrä on kuvan kokonais-

pisteiden määrästä hyvin pieni. Reunojen korvaaminen kuitenkin hävittää alkuperäistä

kuvainformaatiota, mutta numeerisesti virhettä mitattaessa huononnus ei ole kovin mer-

kittävä.

5.3 Pehmeät morfologiset suodattimet

Matemaattista morfologiaa voidaan soveltaa suoraviivaisesti digitaaliseen kuvan suoda-

tukseen. Määritellään aluksi morfologisen suodattimen kaksi perusvaatimusta. Suodatti-
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Kuva 10: Ikkunamenetelmän toiminta. Suodatusikkunan koko on 3x3 kuvapistettä (ehyt
viiva). Suodatusikkuna käy koko kuva-alan läpi leveyssuunnassa (katkoviiva). Kun rivi
on käyty läpi kokonaisuudessaan vasemmalta oikealle, ikkuna siirtyy seuraavalle riville
(pisteviiva).

men è�3J] 5 sanotaan olevan morfologinen, jos se on kasvava eli [1, s. 173]

[\3gf 5 ��^c3gf 5 ®Ofêé è�3©[\3gf 5±5 �ëè�3�^_3�f 5s5 ®Of (28)

ja jos se on kertavaikutteinen (engl. idempotent) eli [1, s. 173]

è�39è�3©[�3�f 5±5s5T: è�3©[\3gf 5±5 pätee ®OfR� (29)

Astolan [1, s. 173] mukaan kasvavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että suodatin säilyt-

tää suodatettavien alkioiden (kuvapisteiden) suuruusjärjestyksen. Kertavaikutteisuus ta-

kaa, että ensimmäisen suodatuskerran jälkeiset suodatuskerrat samalla suodattimella eivät

enää muuta signaalia.

Morfologisten suodattimien tapauksessa strukturointielementti toimii suodatusikkunana.

Olkoon strukturointielementin alue } � �1ì
. } määrittelee strukturointielementin muo-

don. Jokaiselle strukturointielementin alkiolle (suodatusikkunan kuvapisteelle) asetetaan

painoksi jokin luonnollinen luku. [1, s. 173] Yleensä riittää ja lisäksi käytännön toteutuk-
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sen kannalta on helpompaa, kun strukturointielementin alkiot asetetaan nolliksi.

Morfologisten perusoperaatioiden toimintaa voidaan kuvailla seuraavasti [1, s. 174]: “geo-

metrisesti dilaatio voidaan ymmärtää operaationa, joka laajentaa alkuperäistä kuvaa, ja

eroosio puolestaan kuvaa kutistavana operaationa.” Perusoperaatioista sekä näiden yhdis-

telmäoperaatioista, avaamisesta ja sulkemisesta, voidaan sanoa, että [1, s. 174] “nämä

operaatiot ovat kasvavia ja kertavaikutteisia, ja siten ne ovat morfologisia suodattimia.

Sulkeminen on laventava (engl. extensive) operaatio, joka tarkoittaa sitä, että è � 3©[\3gf 5±5Qí
[\3gf 5 jokaiselle signaalille [\3J] 5 ja ®�f ja sulkeminen puolestaan supistava (engl. anti-

extensive) operaatio eli è � 3©[\3gf 5±5 ��[\3gf 5 jokaiselle signaalille [\3J] 5 ja ®(f .”

Joskus morfologisia operaatioita havainnollistetaan (kuva 11) niin sanotulla vierivän pal-

lon muunnoksella (engl. rolling ball transformation). Avaamisessa vierivä pallo vierii pit-

kin x-akselia signaalia myötäillen ja samalla poistaen kaikki positiiviset impulssit kuvasta

sekä laajentaen negatiivisia impulsseja. Sulkeminen toimii päinvastaisella periaatteella eli

se poistaa negatiivisia impulsseja sekä laajentaa positiivisia. [1, s. 176]

y

x

y

x

Avaaminen

Kuva 11: Vierivän pallon muunnos.

Pehmeä morfologia eroaa perinteisestä morfologiasta lähinnä strukturointielementin ra-

kenteen sekä tulosalkion valinnan osalta. Sama pätee itse morfologisille suodattimille.

Molemmissa tapauksissa sovelletaan ikkunointimenetelmän periaatetta. Nyt suodatusik-

kuna onkin strukturointijärjestelmä, joka koostuu kovasta ytimestä, pehmeästä reunasta

sekä ytimen järjestysindeksistä. Havainnollistetaan pehmeän dilaation toimintaa kuvit-

teelliselle matriisille, joka esittäköön harmaatasokuvaa (kuva 12). Kuten esimerkin lop-

putuloksesta nähdään, näin pienellä kuvalla reunojen olettaminen nolliksi vaikuttaa erit-

täin voimakkaasti suodatustulokseen.
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Esimerkki 4 Olkoon kuvan 12(a) mukainen harmaatasokuvaa esittävä �"f£� -matriisi sekä&"fO& -strukturointijärjestelmä, jolle kova ydin on sen keskimmäinen kuvapiste � : 39� K � 5
sekä järjestysindeksi

Ê>:ÒM
. Suodatusikkuna, joka siis käsittää strukturointijärjestelmän,

käy läpi koko kuvan rivi riviltä ja sarake sarakkeelta. Tässä tapauksessa sekä kuvan että

suodatusikkunan koko rajoittavat askeleiden määrän neljään. Esitetään pehmeä dilaatio

jokaiselle neljälle vaiheelle. Siis

~ � VÉ} K � K Ê WD3gfcî P Õ Paï î P Õ ð ï î ð±Õ Paï î ð±Õ ð ï 5¹: 3 Ê ���#f0Vñ$¸%¸!x�¸!x·³�$x�iW� ����f0VÉ%º!¸&¸!x·¶�$¸�¡!"W� Ê ���#f0VH�¸!x·¥�$¡�x�¡�¡��W� Ê ���#f0VÉ!x·¥�$x�¼!¸�x�¸&"W 5: 3±VÉ!"W � VH·"W � VH!iW � VÉ!"W 5: VH!¸·¸!x!"W9�
Muistetaan toisessa vaiheessa, että maksimiarvo on kovan ytimen kohdalla ja se valitaan

tällöin suoraan tulosarvoksi.
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(a)
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1 5 7 8

7 4 4 3

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

00

00

8

(b)

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

08 9

8 8

1 2 3 4

1

2

3

4

y

x

(c)

Kuva 12: Esimerkki pehmeästä dilaatiosta. Kuvassa 12(a) on nähtävissä alkuperäinen ku-
va, koko �"f£� , sekä strukturointijärjestelmä, koko &"fO& , jolle kova ydin on keskimmäinen
kuvapiste � : 3S� K � 5 ja järjestysindeksi

Êº:<M
. Kuvassa 12(b) on nähtävissä suodatusope-

raatio ensimmäisellä suodatusikkunan askeleella. Suodatuksen lopputulos on nähtävissä
kuvassa 12(c). Reunimmaiset pikselit on oletettu nolliksi.
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5.4 Suodattimen toiminnan arviointitavat

Kun kuva on suodatettu, on hyvä jotenkin arvioida suodatuksen toiminnan laatua ja ko-

hinanpoistokykyä. Yksi tapa on silmämääräinen arviointi. Ihminen pystyy suhteellisen

helposti arvioimaan, onko kohina vähentynyt vai lisääntynyt alkuperäiseen kuvaan ver-

rattuna ja kuinka paljon. Tässäkin suhteessa ihmisen näköaisti on rajoittunut, sillä kohi-

nan havaitsemista rajoittaa peittoilmiö (engl. masking effect). Peittoilmiön takia ihminen

havaitsee helpommin kohinaa kuvan yhtenäisemmillä alueilla kuin alueilla, jotka esittä-

vät yhtenäisten alueiden välisiä reunoja. Silmämääräinen arviointi onnistuu kohtalaisen

hyvin harmaataso- ja RGB-värikuvilla, mutta spektrikuvilla tilanne voi olla kuvan moni-

mutkaisuuden takia hyvin tulkinnanvarainen.

Kuvien laadun mittaamiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä, jotka painottavat enemmän

ihmisen kannalta laatuun vaikuttavia tekijöitä [33],[34]. Mittarina käytettävien lukuarvo-

jen laskennassa painotetaan muun muassa korrelaation huononemista sekä valoisuuden

ja kontrastin muutosta. Tällaisten mittauskriteerien käyttö spektrikuvien yhteydessä on

kuitenkin kyseenalaista, koska spektrikuvantamiseen perustuvien sovellusten lähtökohdat

ovat harvoin ihmisen näköaistiin perustuvia.

Koska ihmisnäkö omaa subjektiivisen luonteen, tarvitaan myös muita, yksikäsitteisempiä

laadun mittareita. Yleensä alkuperäisen ja suodatetun kuvan välisiä eroja tarkastellaan

matemaattisesti. Määritellään absoluuttinen keskivirhe (engl. mean absolute error) [13, s.

52]

-��¸Þ : d4]�ò>ó�ô õ� 7�� �
�åö 7 X Ê 7 � K (30)

missä d on spektrikuvan kuvapisteiden lukumäärä, ò on spektrin kanavien lukumäärä,ö 7 on alkuperäisen kuvan kuvapisteen arvo ja
Ê 7 on suodatetun kuvan kuvapisteen arvo.

Toinen yleisesti käytetty mittauskriteeri on keskimääräinen neliövirhe (engl. mean square

error) [13, s. 52]
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-÷.TÞ : d(]Ëò ó�ô õ�7ø� � 3
ö 7 X Ê 7 5 P � (31)

Voidaan myös ajatella, että suodatettu kuva sisältää alkuperäisen informaation eli signaa-

lin sekä mahdollisia kohinan jäänteitä sekä suodatusoperaation seurauksena syntynyttä

epätarkkuutta (engl. blur). Määritellään kuvan signaali-kohinasuhde (engl. signal-to-noise

ratio) [13, s. 53]

.1ùûú : ��1üµý#þ � �³ÿ� �
ó�ô õ
�

ó�ô õ7�� �
ö P7

-<.1Þ
��

(32)

ja signaali-kohinasuhteen huippuarvo (engl. peak signal-to-noise ratio) [4, s. 327]

�¶.1ùûú : ��Tüuý#þ � ��� ���#f P-÷.TÞ�� K
(33)

missä ���#f on kuvapisteen komponentin suurin mahdollinen arvo. Esimerkiksi 8-bittisille

kuville ���#f :÷M $#$ . [4, s. 327]

Nämä suorituskyvyn mittarit painottavat eri asioita, eikä kaiken kattavaa mittauskritee-

riä ole varmasti olemassakaan. Bovik [4, s. 327]: “Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että

MSE:llä saadut tulokset eivät vastaa hyvin ihmisen näköjärjestelmän arvioita. Esimer-

kiksi MAE:tä käytetään liikkeen kompensoimisen yhteydessä liikkuvan kuvan pakkauk-

sessa.” Kuitenkin MSE on intuitiivinen lähestymistapa kohinan mittaamiseen, sillä sen

voidaan ajatella Bovikin [4, s. 327] mukaan mittaavan kohinan tehoa kuvassa. Signaali-

kohinasuhteen huippuarvo puolestaan kertoo, mikä on suurin mahdollinen ero kuvan sig-

naalitason ja keskimääräisen kohinatason välillä desibeleinä. Sillä siis saadaan selville

eräänlainen suodattimen parhaimman tapauksen suorituskyky.
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6 SPEKTRIKUVIEN SUODATTAMINEN

Edellä käsiteltiin matemaattista morfologiaa sekä tähän perustuvia morfologisia suodat-

timia. Morfologiaan perustuvia kohinanpoistoalgoritmeja on tutkittu suodattamalla pää-

asiassa mustavalko- ja harmaatasokuvia sekä viime aikoina myös värikuvia [20], [35],

[30], [18]. Sen sijaan spektrikuvien suodatus on morfologian sovellusalueena uusi.

6.1 Suodatintoteutukset

Spektrikuvat asettavat tiettyjä erityisvaatimuksia pehmeiden morfologisten suodattimien

soveltamiselle. Niiden, kuten monien muidenkin tyyppisten suodattimien, toiminnan kan-

nalta oleellinen seikka on se, miten suodatettavan kuvan pisteet voidaan järjestää suuruus-

järjestykseen. Mustavalko- ja harmaatasokuvien tapauksessa vastaus on varsin triviaali,

koska tässä tapauksessa jokaisen kuvapisteen arvo on skalaari, ja skalaarien järjestäminen

ei vaadi kovinkaan monimutkaisia toimenpiteitä. RGB-värikuvassa tilanne on toinen. Nyt

jokaisen kuvapisteen arvoa esittääkin värimallin mukainen kolmikomponenttinen vekto-

ri. Samoin monikomponenttikuvilla kunkin vektorin komponenttien lukumäärä voi olla

teoriassa mielivaltainen.

Spektrikuvan kuvapisteiden järjestämiseen ei ole olemassa yhtä oikeata ratkaisua. Järke-

vintä on laatia muutamia erilaisia suodattimien toteutuksia, joissa kussakin asiaa lähes-

tytään hieman eri kannalta, ja tämän jälkeen tutkia eri toteutuksien toimintaa ja soveltu-

vuutta spektrikuvien suodattamiseen käytännössä.

6.1.1 Suodatus komponenteittain

Spektrikuva koostuu useasta eri spektrikaistasta, joista kukin on kuvan digitaalista esi-

tysmuotoa ajatellen oma itsenäinen kuvatasonsa. Voidaan siis ajatella, että spektrikuva

koostuu useasta päällekäisestä harmaatasokuvasta. Komponenteittainen lähestymistapa

mahdollistaa pehmeiden morfologisten operaatioiden soveltamisen kuvatiedolle tavalli-
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siin harmaatasonkuviin verrattuna hyvin suoraviivaisesti. Itse asiassa tällöin kyse on yk-

sinkertaistettuna monesta peräkkäisestä harmaatasokuvan morfologisesta operaatiosta.

Algoritmin 1 alussa alustetaan strukturointijärjestelmä ohjelmalle syötettyjen parametrien

perusteella. Tämän jälkeen spektrikuvaa aletaan käymään läpi ikkunamenetelmän avulla

niin, että silmukkarakenne käy läpi jokaisen spektrikaistan ja suodattaa nämä yksi kerral-

laan (kuva 13). Lopullinen suodatettu spektrikuva kootaan näistä spektrikaistoista vastaa-

vaan järjestykseen kuin alkuperäisessä kuvassa.

Algoritmi 1 Pehmeä dilaatio komponenteittain.
Syötteet: alkuperäinen kuva “kuva”, matriisit B ja A, luonnollinen luku r.
Palauttaa: suodatettu kuva “suodkuva”.
Vaatimus: B on neliömatriisi,

� } �
pariton

1: suodkuva � � {Alustetaan ulostulo}
2: 2	� �ËÊ 
 [\3S� 5 'º� � � � � � � [\3SÌ 5 '�Ì � 39}�ÍZ� 5 � � {Alustetaan monijoukko C}

{kuva = alkuperäinen kuva}
{lasketaan B:n keskikohta}

3: wini
: 3 leveys(B) X� 5 � M {leveys x-suunnassa}

4: winj
: 3 korkeus(B) X  5 � M {korkeus y-suunnassa}

5: for � from  to kaistat(kuva) do
6: for 
 from  b��¡L � 
 to korkeus(kuva) X �¡L � 
 do
7: for

L
from  b�¸L � L to leveys(kuva) X �¡L � L do

8: Aseta strukturointijärjestelmä B kuvan kohtaan 3 L±K 
 5 kaistalla �
9: if ���#f03S} 5

kohdassa A then
10: suodkuva 3 L±K 
 K � 5 � ���#f03S} 5
11: else
12: suodkuva 3 L±K 
 K � 5 � Ê ���#f0392 5
13: end if
14: end for
15: end for
16: end for

6.1.2 Suodatus koko spektrissä

Spektrikuva voidaan myös suodattaa koko spektrissään siten, että kaikki spektrikaistat

suodatetaan kerralla. Kyseessä on kuitenkin selvästi monimutkaisempi operaatio kuin
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Kuva 13: Komponenttimenetelmän toiminta.

kaista kerrallaan suodattaminen. Kuten muistetaan, spektrikuvan yksi kuvapiste on n-

komponenttinen vektori. Morfologiset suodattimet vaativat kuvapisteiden järjestämistä

johonkin järkevään, yksikäsitteiseen suuruusjärjestykseen.

Vektorien järjestämiseen on monia lähestymistapoja. Helpoin vaihtoehto on yksinkertai-

sesti laskea kunkin kuvapistevektorin pituus ja järjestää kuvapisteet suodatusalgoritmis-

sa laskettujen pituusarvojen perusteella. Toinen tapa on käyttää niin sanottua rajoitet-

tua järjestelyä (engl. reduced ordering tai R-ordering), jossa lasketaan kuvapistevekto-

rien etäisyyksiä suhteessa johonkin valittuun vertailukuvapisteeseen [31]. Menetelmä so-

veltuu hyvin esimerkiksi mediaanisuodattimelle, mutta hieman huonommin morfologisil-

le suodattimille, koska morfologiset suodattimet ottavat ainoastaan kantaa kuvapisteiden

absoluuttiseen järjestykseen. R-ordering taas järjestää kuvapisteet aina tietyn referenssi-

pisteen mukaisesti, joten se suosii niitä pisteitä, jotka ovat lähimpänä referenssipistettä

(tai kauimpana, jos etsitään maksimia).

Valinta voidaan tehdä yksinkertaisesti mittaamalla kuvapistevektorin etäisyyttä nollavek-

torista eli kuva-avaruuden origosta. Voidaan olettaa, että vektorin pituuden laskeminen

olisi tässä tapauksessa järkevä vaihtoehto, koska jokainen kuvapistevektori järjestetään

sellaisen pisteen suhteen, joka on mahdollisten kuvapistevektorien arvojen ääripäässä.

Nollavektori on tällainen piste, koska se esittää pienintä mahdollista kuvapistevektorin

arvoa.

Algoritmi 2 toimii siis muuten samoin kuin suodatus komponenteittain, mutta ikkunan
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sisällä katsotaan olevan kokonaisia kuvapistevektoreita (kuva 14). Näille vektoreille las-

ketaan pituudet määrittämällä kunkin vektorin etäisyys origosta ja suoritetaan sen jälkeen

suodatusoperaatio näiden pituusarvojen perusteella. Tulosalkioksi määräytyy luonnolli-

sesti itse kuvapistevektori pelkän pituusarvon sijaan.

Algoritmi 2 Pehmeä dilaatio koko spektrissä.
Syötteet: alkuperäinen kuva “kuva”, matriisit B ja A, luonnollinen luku r.
Palauttaa: suodatettu kuva “suodkuva”.
Vaatimus: B on neliömatriisi,

� } �
pariton

1: suodkuva � � {Alustetaan ulostulo}
2: 2	� �ËÊ 
 [\3S� 5 'º� � � � � � � [\3SÌ 5 '�Ì � 39}�ÍZ� 5 � � {Alustetaan monijoukko C}

{lasketaan B:n keskikohta}
3: wini

: 3 leveys(B) X� 5 � M {leveys x-suunnassa}
4: winj

: 3 korkeus(B) X  5 � M {korkeus y-suunnassa}
{kuva = alkuperäinen kuva}

5: for 
 from  b��¡L � 
 to korkeus(kuva) X �¡L � 
 do
6: for

L
from  b�¸L � L to leveys(kuva) X �¡L � L do

7: Aseta strukturointijärjestelmä B kuvan kohtaan 3 L±K 
 5
8: for � from � to korkeus(B) X¶ do
9: for � from � to leveys(B) X¶ do

10: Vektori �������1����������� kuva 3 L�b � K 
 b � 5
{k on kaistojen lukumäärä}

11: .¼3�� K � 5T:�� ��� P b��� P b ����� b!�#" P
12: end for
13: end for
14: if ���#f039. 5

kohdassa A then
15: suodkuva 3 L±K 
 5 � kuva 3 L�b � � Ä � K 
 b � � Ä � 5
16: else
17: suodkuva 3 L±K 
 5 � kuva 3 L�b � Á � Ä � K 
 b � Á � Ä � 5
18: end if
19: end for
20: end for

6.1.3 Suodatus kuvapisteittäin

Kuvapisteittäin suodatus poikkeaa edellä esitetyistä ikkunointimenetelmistä selvästi. Sii-

nä kutakin kuvapistevektoria eli spektriä tietyssä kuvapisteessä käsitellään yksiulotteisena

signaalina. Menetelmä muistuttaa hieman aikaisemmin esitettyä vierivän pallon muun-
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v1 v2 v3

v4 v5 v6

v7 v8 v9

l1=435 l2=287 l3=648
l4=...

Kuva 14: Suodatus koko spektrissä. Ikkunan sisällä oleville kuvapistevektoreille lasketaan
pituudet, joiden mukaan määräytyy kuvapisteiden järjestys.

nosta, sillä spektristä tasoitetaan kaikki, tiettyä arvoa kapeammat positiiviset impulssit.

Se, kuinka kapeita impulsseja suodatetaan, riippuu strukturointijärjestelmän koosta.

Menetelmää on hahmoteltu kuvasarjassa 15. Kuten muistetaan, kuvan digitaalimuodos-

sa kunkin kuvapisteen alkuperäinen spektri kuvassa 15(a) on näytteistetty ja kvantisoitu

digitaaliseen muotoon kuvassa 15(b). Spektrin voidaan siis ajatella olevan yksiulotteinen

diskreetti signaali, jota voidaan helposti suodattaa pehmeillä morfologisilla suodattamil-

la, kuva 15(c). Vierivän pallon muunnos voidaan ilmaista myös algoritmimuodossa 3.

6.1.4 Kuutiomenetelmä

Kuutiomenetelmässä koko spektrikuvan avaruutta käsitellään kolmiulotteisena signaalina

(kuva 16). Siinä strukturointijärjestelmänä toimii kuutio, joka liikkuu kuva-avaruudessa

x- y- ja z-suunnassa kussakin vuorollaan. Tulosalkio valitaan vastaavalla tavalla kuin ta-

vanomaisessa kaksiulotteisessa ikkunamenetelmässäkin, mutta tällä kertaa esimerkiksi&"fO&"fO& -strukturointijärjestelmän sisään mahtuu & ð : M � kuvan alkiota. Tulosalkion ar-

vo määräytyy kuitenkin näistä alkioista muodostetun monijoukon perusteella tavalliseen

tapaan.
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Algoritmi 3 Pehmeä dilaatio kuvapisteittäin.
Syötteet: alkuperäinen kuva “kuva”, vektori B, vektori A, luonnollinen luku r.
Palauttaa: suodatettu kuva “suodkuva”.
Vaatimus: B on vektori

1: suodkuva � � {Alustetaan ulostulo}
2: 2	� �ËÊ 
 [\3S� 5 'º� � � � � � � [\3SÌ 5 '�Ì � 39}�ÍZ� 5 � � {Alustetaan monijoukko C}

{kuva = alkuperäinen kuva}
3: à : �
4: while indeksi 39}%$'& � 5 ¯: � do
5: à : à b 
6: end while
7: for 
 from  to korkeus(kuva) do
8: for

L
from  to leveys(kuva) do

9: for � from  to syvyys(kuva) X pituus(B)
b  do

10: Aseta strukturointijärjestelmä B kuvan kohtaan 3 L±K 
 K � 5 siten, että kohtaan �
tulee strukturointijärjestelmän vasen reuna

11: if ���#f03S} 5
kohdassa H then

12: suodkuva 3 L±K 
 K � b à 5 �Ð����f03 kuva � 5
13: else
14: suodkuva 3 L±K 
 K � b à 5 � Ê ���#f03 kuva ( 5
15: end if
16: end for
17: end for
18: end for
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Algoritmi 4 Pehmeä dilaatio, kuutiomenetelmä.
Syötteet: alkuperäinen kuva “kuva”, matriisit B ja A, luonnollinen luku r.
Palauttaa: suodatettu kuva “suodkuva”.
Vaatimus: B on kuutiomatriisi,

� } �
pariton

1: suodkuva � � {Alustetaan ulostulo}
2: 2	� �ËÊ 
 [\3S� 5 'º� � � � � � � [\3SÌ 5 '�Ì � 39}�ÍZ� 5 � � {Alustetaan monijoukko C}

{kuva = alkuperäinen kuva}
{lasketaan B:n keskikohta}

3: wini
: 3 leveys(B) X� 5 � M {leveys x-suunnassa}

4: winj
: 3 korkeus(B) X  5 � M {korkeus y-suunnassa}

5: wink
: 3 syvyys(B) X  5 � M {syvyys z-suunnassa (spektrien suunnassa)}

6: for � from  b�¸L � � to syvyys(kuva) X �¡L � � do
7: for 
 from  b��¡L � 
 to korkeus(kuva) X �¡L � 
 do
8: for

L
from  b�¸L � L to leveys(kuva) X �¡L � L do

9: Aseta strukturointijärjestelmä B kuvan kohtaan 3 L±K 
 K � 5
10: if ���#f03S} 5

kohdassa A then
11: suodkuva 3 L±K 
 K � 5 � ���#f03S} 5
12: else
13: suodkuva 3 L±K 
 K � 5 � Ê ���#f0392 5
14: end if
15: end for
16: end for
17: end for
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9897 234 97 187 112 96 100 124 96 105 198 105 98 97

(c)

Kuva 15: Alkuperäinen kuvapisteen esittämä spektri 15(a), spektri digitaalimuodossa
15(b) ja tämän suodattaminen viiden alkion mittaisella strukturointijärjestelmällä 15(c).

6.2 Suodatusalgoritmien kompleksisuudesta

Algoritmien kompleksisuudella tarkoitetaan yleisesti tietojenkäsittelytieteessä sitä, miten

hyvin tietty algoritmi ratkaisee tietyn ongelman algoritmin vaatimien resurssien suhteen.

Tällaisia resursseja voivat olla esimerkiksi suoritusaika, jolloin tarkastellaan, kuinka no-

peasti algoritmi suoriutuu tehtävästään, tai jokin resurssi, esimerkiksi käytetyn keskus-

muistin määrä.

Suodatusalgoritmien tapauksessa sekä suoritusaika että käytetyn muistin määrä riippuvat

lähes yksinomaan spektrikuvan koosta. Tarkastellaan hieman edellä esitettyjen algorit-

mien aikakompleksisuutta. Olkoot suodatettavan spektrikuvan dimensiot �F]N�Ñ]�� , missä �
on kuvan leveys, � kuvan korkeus ja � spektrikaistojen lukumäärä.

Algoritmi 1 (komponenttimenetelmä) sisältää kolme sisäkkäistä toistorakennetta, yksi

kullekin spektrikuvan dimensiolle. Kun suodatusikkuna on tietyssä kohdassa suodatet-

tua kuvaa ja tulosalkion valinta suoritetaan, kuluu valintaan aina vakioaika
� : � , koska

käsiteltävien alkioiden määrä on aina sama. Koska suodatusikkuna liikkuu edellä mainit-

tujen kolmen dimension suunnassa spektrikuvassa, suodatukseen kuluva kokonaisaika on

tällöin
� ¿*) � ó 3�� K � K � 5>: ��])� ]B��]B� . Siten menetelmän aikakompleksisuus on luokkaa� ¿*) � ó 3+� K � K � 5T:!, 3+�O]�� ]i� 5 .
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Kuva 16: Kuutiomenetelmän toiminta.

Kun suodatetaan koko spektrissä (algoritmi 2), myös tässä tapauksessa tulosalkion valinta

suodatusikkunan sisällä olevista vektoreista tapahtuu vakioajassa
� : Ì , joka on hieman

suurempi kuin edellisessä tapauksessa, koska vektorien järjestäminen vaatii enemmän las-

kentaa. Nyt dimensioita, joiden suunnassa liikutaan, on kuitenkin vain kaksi, joten koko-

naisaika
�  

ó À©¿
3+� K � K � 51: �_]�� ]ËÌ ja aikakompeksisuus

�  
ó À©¿

3+� K � K � 5�:-, 3���]�� 5
.

Kuvapisteittäin suodatuksessa (algoritmi 3) liikutaan myös kolmessa dimensiossa. Jos yh-

teen suodatusaskeleeseen kuluu aika
� : ò , niin kokonaissuodatusaika on edellä esitetty-

jen notaatioiden tapaan
�
ó
7   Â�À 3+� K � K � 5¡: �8]i� ]#� ja aikakompleksisuus

�
ó
7   Â�À 3�� K � K � 5¼:, 3���]�� ]B� 5 . On kuitenkin huomattava, että jos kaistojen määrä � on hyvin lähellä va-

litun suodatusikkunan } kokoa, niin algoritmin aikakompleksisuus lähestyy funktiota�
ó
7   Â�À 3+� K � K � 5T:!, 3+�Ú]µ� 5

. Käytännössä tilanne toteutuu, jos kuvassa spektrikaistoja on hy-

vin vähän, sillä pitkillä suodatusikkunoilla suodatettaessa suodatetaan terävien häiriöim-

pulssien sijaan jo muitakin leveämpiä muotoja, jotka todennäköisesti edustavat alkupe-

räistä kuvainformaatiota.

Kuutiomenetelmä (algoritmi 4) on suoritusajaltaan samaa luokkaa kuin komponenteittain

suodattaminen, eli
� ¿�./.@Â 7 ) 3+� K � K � 5T: ��]��{]i� . Tällöin

� ¿�./.NÂ 7 ) 3�� K � K � 51:!, 3+�O]�� ]i� 5 .
Aikakompleksisuuden kannalta tarkasteltuna koko spektrissä suodatus on siis nopein vaih-

toehto. Positiivista on, että kaistojen määrä ei vaikuta oleellisesti suodatusnopeuteen, toi-

sin kuin kaikilla muilla toteutusvaihtoehdoilla. Etenkin komponenteittain suodatuksesta
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saattaa tulla helposti varsin hidas, jos suodatettavassa kuvassa on spektrikaistoja useita

satoja.

Käytännön tarkasteluissa Matlab-ympäristössä havaittiin, että kompleksianalyysi pitää

paikkansa. Koko spektrissä tapahtuva suodatus oli selkeästi nopein tapa suodattaa kuvia,

ja tällä algoritmilla suodatus kesti murto-osan siitä ajasta, joka kului suodatukseen muil-

la algoritmeilla. Muilla algoritmeilla suodatusajat yhdelle AVIRIS-spektrikuvalle olivat

muutamia päiviä. Suodatusaikoja ei erikseen mitattu vaihtelevan kokoisilla strukturoin-

tielementeillä, koska päähuomio työssä kiinnittyi ainoastaan siihen, kuinka hyvin suoda-

tettu kuva vastaa alkuperäistä kuvaa. Strukturointielementin koolla ei todettu kuitenkaan

olevan algoritmien nopeuden kannalta oleellista merkitystä muihin seikkoihin nähden,

kunhan käytetään järkevän kokoisia strukturointielementtejä ( &"fO& - ·"fO· ).

6.3 Tuloksia

Eri suodatinalgoritmeista kirjoitettiin ohjelmakoodit Matlab -ohjelmistolle. Samalla oh-

jelmistolla tarkasteltiin myös suodattimien toimintaa käytännön kohinanpoistotilanteis-

sa. Suodattimien käytännön suorituskykyä tutkittiin lisäämällä spektrikuviin luvussa 3

esiteltyä suola ja pippuri -kohinaa sekä bittivirhekohinaa ja soveltamalla näin saatuihin

kohinaisiin kuviin pehmeiden morfologisten suodattimien eri toteutusvaihtoehtoja. Ko-

keissa tutkittiin impulssimaisen kohinan poistoa. Suodatetut spektrikuvat olivat AVIRIS-

satelliittijärjestelmällä [21] kuvannettuja. Spektrikanavien lukumäärä oli
M#M � ja resoluutio

oli %U��º]i$B M kuvapistettä spektrikanavaa kohden.

Suodatustuloksia suola ja pippuri -kohinalle erityyppisillä suodattimilla on nähtävissä

taulukossa 1. Laskettuina ovat MAE- ja MSE-arvot sekä signaali-kohina-suhde ja tämän

huippuarvo. Lukuarvoista havaitaan, että suodatustulos riippuu selvästi käytetystä mene-

telmästä. Komponenteittain suodattamalla MAE- ja MSE -arvot vähenevät huomattavasti

alkuperäisistä. Samoin signaali-kohina-suhde paranee noin seitsemän desibeliä kohinai-

seen kuvaan verrattuna. Kuutiomenetelmällä saadut tulokset ovat jo selvästi heikompia,

vaikka tälläkin suodattimella käsitellään vielä skalaareita tulosalkion muodostamisessa.

Huonoimmat tulokset saadaan koko spektrissä tapahtuvalla suodatuksella. Tähän on mitä
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Taulukko 1: Suodatustuloksia AVIRIS-järjestelmällä kuvatulle moffet-spektrikuvalle, jo-
hon oli aiheutettu suola ja pippuri -kohinaa 5 %:n todennäköisyydellä.

Suodatusmenetelmä MAE MSE SNR PSNR
Kohinainen kuva 1616.7 53123507.9 -11.7 13.1

Kuvapisteittäin,� � � : $ K } : VÉ�"W K Ê�: & 140.0 2848676.9 1.00 25.8

Koko spektrissä,� � � : &*æØ& K } : VÉ�x�"W K Ê�: $ 1621.5 50262909.6 -11.4 13.3

Kuutiomenetelmä,
� � � :

&xæ(&xæ�& K } : VH�¼�¼�"W K±Ê�: �� 731.4 17635361.7 -6.9 17.8

Komponenteittain,� � � : &*æØ& K } : VÉ�x�"W K Ê�: $ 52.0 42130.6 19.3 44.1

Taulukko 2: Suodatustuloksia AVIRIS-järjestelmällä kuvatulle moffet-spektrikuvalle, jo-
hon oli aiheutettu bittivirhekohinaa 5 %:n todennäköisyydellä.

Suodatusmenetelmä MAE MSE SNR PSNR
Kohinainen kuva 391.7 2528292.2 1.5 26.3

Kuvapisteittäin,� � � : $ K } : VÉ�"W K Ê�: & 88.2 100724.6 15.5 40.3

Koko spektrissä,� � � : &>æØ& K } : VÉ�¸�"W K Ê�: $ 442.0 2244026.7 2.0 26.8

Kuutiomenetelmä,
� � � :

&xæ(&xæ�& K } : VH�¼�¼�"W K±Ê�: �� 302.7 1356715.7 4.2 29.0

Komponenteittain,� � � : &>æØ& K } : VÉ�¸�"W K Ê�: $ 65.0 50776.3 18.5 43.2

ilmeisimmin syynä vektoreiden järjestämiseen käytetyn menetelmän epätarkkuus.

Bittivirhekohinalle (taulukko 2) tulokset ovat hyvin samansuuntaisia kuin suola ja pippuri

-kohinallakin. Bittivirhekohinalla ero kuvapisteittäisen ja komponenteittaisen suodatuk-

sen välillä on lukuarvojen nojalla hieman pienempi. Tämä selittynee sillä, että bittivirhe-

kohinamalli aiheuttaa yksittäiseen spektriin enemmän impulssimaisia häiriöpiikkejä kuin

suola ja pippuri -kohinamalli ja että kuvapisteittäisen suodatusmenetelmän takana ole-

va vierivän pallon muunnoksen lähestymistapa on tehokas runsaasti piikkejä sisältävälle

signaalille.

50



Taulukko 3: Suodatustuloksia AVIRIS -järjestelmällä kuvattua, 100 æ 100 kuvapistettä
käsittävää moffet -spektrikuvaa algoritmin 3 mukaisella pehmeällä avaamisoperaatiolla
(spektrin suunnassa) suodattamalla vaihtelevalla strukturointijärjestelmällä.

Suodatusmenetelmä MAE MSE SNR PSNR
Suola ja pippuri -kohina, $10 1615.6 53069164.8 - -

Kuvapisteittäin,
� } � : $ ,

Êº:  1029.7 32966501.3 -10.2 3.1
Kuvapisteittäin,

� } � : $ ,
Êº:<M

137.0 2845271.6 0.4 13.7
Kuvapisteittäin,

� } � : $ ,
Êº: & 55.5 378575.7 9.1 22.5

Kuvapisteittäin,
� } � : $ ,

Êº: � 170.7 4727813.2 -1.8 11.5
Bittivirhekohina, $10 164.4 360657.0 - -

Kuvapisteittäin,
� } � : & ,

Êº:<M
70.1 63048.9 16.9 30.3

Kuvapisteittäin,
� } � : $ ,

Êº: & 70.5 37328.7 19.2 32.5
Kuvapisteittäin,

� } � : � ,
Êº: � 83.9 45549.5 18.3 31.7

Kuvapisteittäin,
� } � : · ,

Êº: $ 107.6 83810.0 15.7 29.0

Lisäksi tarkasteltiin, miten suodatinparametrien valinta vaikuttaa spektrin suunnassa ta-

pahtuvaan suodatukseen. Taulukossa 3 on esitetty algoritmille annettuja eri suodatinpara-

metreja sekä näitä parametreja vastaavia testituloksia. Aluksi on suodatettu suola ja pip-

puri -kohinaa siten, että strukturointijärjestelmän järjestysindeksiä
Ê

on kasvatettu. Tulok-

sista nähdään, että parhaat arvot saadaan, kun
Ê32 4 � 4P . Tämän ehdon havaittiin pitävän

paikkansa myös muilla suodatinalgoritmeilla.

Tämän jälkeen suodatettiin bittivirhekohinaa ja tällä kertaa kasvatettiin strukturointijär-

jestelmän pehmeän reunan } eli suodatusikkunan kokoa. Havaitaan, että suodatustulok-

set ovat sitä huonompia, mitä suurempi
� } �

on. Tämä johtuu mitä todennäköisimmin siitä,

että mitä suurempaa strukturointijärjestelmän arvoa
� } �

käytetään, sitä enemmän suoda-

tusikkunan sisään mahtuu myös leveämpiä impulsseja, jotka todennäköisesti ovat jo al-

kuperäistä kuvatietoa. Kun poistetaan kohinan lisäksi myös näitä kohinan lisäämisestä

johtumattomia impulsseja, suorituskyky heikkenee.

Valitut numeeriset mittausmenetelmät ovat yksi tapa tarkastella suodattimien tehokkuutta.

Toinen on silmämääräinen tai visuaalinen tarkastelu, jolloin spektrikuva voidaan näyttää

kaista kerrallaan ruudulla ja vertailla esimerkiksi jonkin kaistan kohinaista ja suodatettua

versiota. Vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella yksittäisen kuvapisteen spektriä. Näitä kah-

ta tapaa on havainnollistettu kuvissa 17, 18, 19 ja 20, joissa on esitetty eri menetelmien
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antamat suodatetun kuvan tietyn yksittäisen kuvapisteen spektrit. Lisäksi on vielä esitetty

kokonaisen spektrikuvan suodattaminen visuaalisesti parhaimmat tulokset antavilla me-

netelmillä yhden spektrikaistan harmaatasokuvana.

Havaitaan, että spektrin suunnassa suodattaminen toimii käytännössä vierivän pallon muun-

noksen periaatteen mukaisesti, sillä terävimmät impulssit tasoittuvat lähes olemattomiin.

Haittapuolena on, että muutkin spektrin terävät muodot pyöristyvät hieman. Tämä ilmiö

näkyy selkeämmin bittivirhekohinaa suodatettaessa kuvassa 17(c), jossa lisäksi spektriin

jää jäljelle joitain satunnaisia häiriöpiikkejä. Havainto tukee numeerisia virhekriteerejä,

sillä niidenkin mukaan spektrin suunnassa suodattaminen toimii hieman huonommin bit-

tivirhekohinalle kuvassa 18(c).

Komponenteittainen suodatus kuvissa 18(d) ja 17(d) säilyttää yksittäisen spektri-informaation

molemmilla kohinatyypeillä erittäin hyvin, sillä spektri näyttää käytännössä lähes ident-

tiseltä alkuperäiseen spektriin verrattuna. Sen sijaan koko spektrissä suodattaminen ei

näytä vähentävän kuvan 19(c) mukaan häiriöitä lainkaan. Kuvan 17(b) negatiiviset im-

pulssit johtuvat siitä, että kuvapisteiden yksittäiset komponentit olivat Matlab-ympäristön

etumerkillistä kokonaislukutyyppiä, jolloin kohinamallin aiheuttama minimiarvo on ne-

gatiivinen.

Mielenkiintoista on, että kuvassa 19(d) oleva kuutiosuodatuksen lopputulos näyttää suo-

dattavan enemmän pienempiä impulsseja ja jättävän suodattamatta korkeampia impulsse-

ja. Voidaankin sanoa, että visuaalisen ja numeerisen tarkastelun tulokset ovat yhteneviä,

eli kuva, joka on suodatettu numeerisesti hyviä tuloksia antavalla menetelmällä, on myös

visuaalisesti ihmissilmää miellyttävä.

Muita tuloksia spektrikuvien suodattamisesta on julkaistu hyvin vähän. Julkaisussa [32]

on tutkittu impulssimaisen kohinan suodattamista eri menetelmillä spektrikuville. Siinä

on tarkasteltu suodattimien suorituskykyä muun muassa MAE- ja MSE-parametrien pe-

rusteella. Parhaimmillaan suodattimilla on saatu pienennettyä kyseisiä arvoja noin puo-

leen kohinaisen kuvan vastaaviin lukuarvoihin nähden. Näihin tuloksiin verrattuna peh-

meisiin morfologisiin suodattimiin perustuvat suodatusmenetelmät ovat parhaimmillaan

hyvinkin tehokkaita.
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Kuva 17: Alkuperäisen %B��³æ�$B M æ M#M � -dimensioisen moffet-spektrikuvan spektri 17(a)
kohdasta 3©$ K $ 5 , johon on aiheutettu suola ja pippuri -kohinaa viiden prosentin todennäköi-
syydellä kuvassa 17(b). Tämän jälkeen alkuperäinen kuva on suodatettu pehmeällä avaa-
misoperaatiolla spektrin suunnassa suodattamalla, jonka lopputulos on nähtävissä kuvan
17(c) spektrissä. Kun alkuperäinen kuva suodatetaan samaan tapaan komponenteittaisella
menetelmällä, saadaan puolestaan kuvan 17(d) mukainen suodatettu spektri. Molemmilla
suodattimilla käytettiin suodatinparametreina taulukossa 1 esitettyjä vastaavien menetel-
mien parametreja.
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Kuva 18: Alkuperäisen %B��³æ�$B M æ M#M � -dimensioisen moffet-spektrikuvan spektri 18(a)
kohdasta 39$ K $ 5 , johon on aiheutettu bittivirhekohinaa viiden prosentin todennäköisyydel-
lä kuvassa 18(b). Tämän jälkeen alkuperäinen kuva on suodatettu pehmeällä avaamiso-
peraatiolla spektrin suunnassa suodattamalla, jonka lopputulos on nähtävissä kuvan 18(c)
spektrissä. Kun alkuperäinen kuva suodatetaan samaan tapaan komponenteittaisella me-
netelmällä, saadaan puolestaan kuvan 18(d) mukainen suodatettu spektri. Molemmilla
suodattimilla käytettiin suodatinparametreina taulukossa 2 esitettyjä vastaavien menetel-
mien parametreja.
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Kuva 19: Alkuperäisen %B��³æ�$B M æ M#M � -dimensioisen moffet-spektrikuvan spektri 19(a)
kohdasta 3©$ K $ 5 , johon on aiheutettu bittivirhekohinaa viiden prosentin todennäköisyydellä
kuvassa 19(b). Tämän jälkeen alkuperäinen kuva on suodatettu pehmeällä avaamisoperaa-
tiolla koko spektrissä suodattamalla, jonka lopputulos on nähtävissä kuvan 19(c) spekt-
rissä. Kun alkuperäinen kuva suodatetaan samaan tapaan kuutiomenetelmällä, saadaan
puolestaan kuvan 19(d) mukainen suodatettu spektri. Molemmilla suodattimilla käytet-
tiin suodatinparametreina taulukossa 2 esitettyjä vastaavien menetelmien parametreja.
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Kuva 20: Alkuperäinen %B���æë$B M æ M�M � -dimensioinen moffet-spektrikuva 20(a), jo-
hon on aiheutettu bittivirhekohinaa viiden prosentin todennäköisyydellä kuvassa 20(b).
Tämän jälkeen alkuperäinen kuva on suodatettu pehmeällä avaamisoperaatiolla spektrin
suunnassa suodattamalla, jonka lopputulos on nähtävissä kuvassa 20(c). Kun alkuperäi-
nen kuva suodatetaan samaan tapaan komponenteittaisella menetelmällä, saadaan puoles-
taan kuvan 20(d) mukainen suodatettu kuva. Molemmilla suodattimilla käytettiin suoda-
tinparametreina taulukossa 2 esitettyjä vastaavien menetelmien parametreja. Kuvissa on
näkyvissä spektrikaista numero 50.
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7 POHDINTA

Tuloksien valossa suodatuksen tehokkuus riippuu sekä suodatinalgoritmista että käyte-

tystä kohinamallista. Jos tutkitaan suodatustuloksia numeroarvojen sekä virhekriteerei-

den vähenemisen suhteen, tehokkaimmat suodatusmenetelmät ovat komponenteittainen

suodatus sekä suodatus spektrin suunnassa.

Koska spektrikuvantamiseen perustuvat sovellukset lähtevät hyvin usein muista lähtökoh-

dista kuin ihmisnäön vaatimuksista, visuaalinen tulosten tarkastelu ei välttämättä ole ko-

vinkaan olennaista. Toisaalta suodattimien toiminnan oikeellisuus voidaan usein varmis-

taa ihmissilmän avulla. Havainnollisuutta voitaisiin vielä lisätä esimerkiksi esittämällä

suodatetut spektrikuvat värikuvina siten, että kutakin RGB-värimallin mukaisen kuvan

komponenttia vastaisi jokin spektrikaista spektrikuvasta. Spektrikaistat voitaisiin valita

joko harkinnan mukaan tai analysoimalla, millä kolmella spektrikaistalla on eniten oleel-

lista informaatiota.

Komponenteittainen suodatusmenetelmä olettaa, että spektrikuvan kaistat voidaan irrot-

taa toisistaan ja käsitellä erillään ilman, että tämä vaikuttaa oleellisesti itse kuvatietoon.

Vaikka spektrikaistojen välillä esiintyy runsaasti korrelaatiota, tulokset ovat silti varsin

hyviä komponenteittaista menetelmää käytettäessä. Tämä on luontevaa, koska pehmeät

morfologiset suodattimet toimivat moitteettomasti harmaatasokuvien suodattamisessa, ja

spektrikuvan taso kerrallaan suodattamisen voidaan katsoa olevan sarja peräkkäin suori-

tettuja harmaatasokuvien suodatusoperaatioita.

Spektrin suunnassa kuvapisteittäin tapahtuva suodatus on sekin varsin luonteva, sillä se

sopii suoraan yksiulotteisen, pehmeän morfologian ajatusmaailmaan sekä vierivän pallon

muunnoksen ideologiaan. Menetelmällä ei kuitenkaan päästä aivan yhtä hyviin tuloksiin

kuin komponenttimenetelmällä. Tämä johtuu ainakin osaltaan menetelmän taipumuksesta

pyöristellä terävämpiä muotoja yksittäisen kuvapisteen spektristä, jolloin yksityiskohtien

erottelu kärsii.

Yksinomaan kompleksisuuden kannalta järkevin suodatusmenetelmä olisi koko spektris-

sä tapahtuva suodatus. Kuitenkin laadullinen heikkous suodatustuloksissa johtuu mitä il-
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meisimmin tulosalkion valinnassa käytettävän menetelmän epätarkkuudesta. Vektorien

välisen suuruusjärjestyksen määrittäminen ei ole läheskään niin yksikäsitteistä kuin mitä

skalaareiden välisen järjestyksen. Ajatellaan esimerkkinä RGB-koordinaatiostossa sijait-

sevaa kahta väriarvoa kuvaavaa vektoria, jotka ovat yhtä etäällä jostain tietystä referens-

sipisteestä, mutta kyseisen referenssipisteen vastakkaisilla puolilla. Jos näistä kahdesta

pisteestä tulee valita pienempi väriarvo pelkästään etäisyyden perusteella, on samanteke-

vää, kumpi pisteistä valitaan. Pelkän etäisyyden sijaan tulisi kuitenkin huomioida myös

pisteen sijainti RGB-koordinaatistossa, sillä kyseisten esimerkkipisteiden väriarvot voivat

olla toisistaan eriäviä.

Kysymys voidaan asettaa myös toisin, jolloin ongelmana on valita suodatusikkunan si-

sältämistä vektoreista se, jossa on vähiten kohinaa. Tätä ajattelutapaa sovellettaessa on-

gelmaksi muodostuu taas kohinamallien vaikutus spektrikuvien tapauksessa. Esimerkiksi

bittivirhekohinan lisäämiseen käytetty algoritmi käsittelee koko spektrikuvan informaa-

tiota yhtenä bittijonona, jossa jokainen bitti voi muuttua tietyllä todennäköisyydellä kään-

teiseksi. Koska spektrikuvat ovat yleensä hyvin suurikokoisia ja niissä on lukuisia spekt-

rikaistoja, kohinaisia kuvapisteitä ilmaantuu kuvaan käytännössä siten, että jokainen ku-

vapiste eli vektori sisältää vähintään yhden kohinaisen komponentin, jos kohinatodennä-

köisyys ei ole hyvin pieni.

Hyvään suorituskykyyn pääsemiseksi tulisi suodattimen ulostuloksi valita aina mahdolli-

simman vähän kohinaa sisältävä vektori. Suola ja pippuri -kohinan tapauksessa vektorit

olisi helppo luokitella kohinan mukaan käyttämällä luokittelun perusteina arvoiltaan suu-

rimpien ja pienimpien komponenttien määrää vektorissa, mutta bittivirhekohinalla virhe

ei välttämättä tarkoita pienintä tai suurinta mahdollista kuvassa sallittua arvoa. Käytän-

nössä vähiten virheettömän vektorin valinta bittivirhettä sisältävästä kuvasta onkin hyvin

vaikeaa.

Jonkinlainen luokittelija vektoreiden virheettömyyden asteen määrittämiseksi saattaisi ol-

la eräs vaihtoehto koko spektrissä tapahtuvan suodatusmenetelmän suorituskyvyn paran-

tamiseen. Ennen varsinaista suodatusta voitaisiin tehdä esimerkiksi todennäköisyyteen tai

neuraalilaskentaan perustuva luokittelu, jossa suodattimelle opetetaan tai kerrotaan, miten

enemmän virhettä sisältävät vektorit eroavat vähemmän virhettä sisältävistä vektoreista.

On kuitenkin huomattava, että virheellisyyden tunnusmerkit riippuvat kuvassa olevan ko-
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hinan tyypistä, kuten edellä todettiin. Samoin vektoreiden luokittelija lisäisi väistämättä

algoritmin kompleksisuutta ja siten suodattimen vaatimien resurssien tarvetta.

Toinen tapa saattaisi olla spektrikuvan jakaminen spektrien suunnassa kerroksiin ja suo-

dattaa lyhyempiä vektoreita kerrallaan omassa kerroksessaan. Näin pienempien vektorei-

den joukossa voi olla vähemmän virheellisiä vektoreita kuin verrattuna siihen, jos käy-

tettäisiin koko spektrin mittaisia vektoreita. Joka tapauksessa vektoreiden yksikäsitteinen

järjestäminen ja virheettömyyden mittaaminen olisikin nopeampien ja samalla ehkä myös

tehokkaampien suodatusalgoritmien kehittämisen kannalta hyvä jatkotutkimuksen kohde.

Kuutiomenetelmä on ajattelutavaltaan koko spektrissä tapahtuvan suodatuksen kaltainen,

koska siinäkin suodatus tapahtuu kerrallaan koko spektrikuvan avaruudessa, vieläpä jo-

kaisessa kolmessa ulottuvuudessa. Lisäksi hyvänä puolena menetelmässä on, että siinä

käsitellään pelkästään skalaariarvoja, kun taas koko spektrissä tapahtuvassa menetelmäs-

sä käsitellään vektoreita. Skalaarien käsittely helpottaa siis suuruusjärjestyksen määrittä-

mistä, kuten aikaisemmin jo todettiin. Kuitenkin virhekriteereiden perusteella kuutioto-

teutuksen suorituskyky jää silti jonkin verran jälkeen parhaimmista suodatintoteutuksis-

ta. Tämä johtuu mitä todennäköisimmin siitä, että kuvapisteiden järjestäminen kolmes-

sa ulottuvuudessa yhtä aikaa, siis sekä spektrin että kaksiulotteisen kuvatason suunnissa,

sekoittaa kuvan informaatiota. Jos esimerkiksi spektrikuvassa on paikallisia, muutaman

spektrin levyisiä ja hyvin lyhyitä huippukohtia, kuutiomenetelmä saattaa tulkita nämä

virheellisesti impulssimaisiksi häiriöiksi ja suodattaa ne pois. Lisäksi kuutiomenetelmän

sekä myös vektoreita käsittelevän menetelmän heikkous antavat viitteitä siitä, että aina-

kin pehmeiden morfologisten suodattimien tapauksessa on parempi, kun spektrikaistoja

ja kuvapisteitä käsitellään erillään.

Spektrikuvien suodattamisen yhteydessä havaittiin, että Matlab-ympäristössä laaditut suo-

datintoteutukset ovat laskennallisesti hitaita. Toteutuksessa käytetty ympäristö tai kieli

ei sinällään vaikuta itse algoritmin kompleksisuuteen, mutta Matlab:n toistorakenteiden

tulkinta ei ole kovinkaan ripeää. Käytännössä suodatusajat voivat AVIRIS-spektrikuvien

kokoluokassa olla esimerkiksi komponenteittaisella suodatuksella jopa muutamia päiviä.

Algoritmien toteuttaminen jossakin muussa ympäristössä, esimerkiksi C-kielellä, toisi to-

dennäköisesti tuntuvasti lisää nopeutta suodatukseen. Samoin algoritmien rinnakkaista-

minen siten, että useampi tietokone laskisi kukin omalle kuvapistejoukolleen esimerkik-
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si spektrin suunnassa avaamisoperaation tuloksen ja yhdistäisi sitten keskenään tulokset

suodatetun kuvan aikaansaamiseksi, saattaisi nopeuttaa selkeästi suodatusprosessia. Al-

goritmien kompleksisuuden optimointiin ei kuitenkaan katsottu tämän työn puitteissa tar-

peelliseksi uhrata kovinkaan paljon aikaa, koska tarkoitus oli pelkästään tutkia menetel-

mien suodatuksen virheettömyyteen liittyvää suodatuskykyä sekä yleistä toimivuutta ja

koska suodattimet voitiin jättää laskemaan taustalle samalla, kun muita työtehtäviä suori-

tettiin.

Työn aikana havaittiin myös, että spektrikuvien suodatuksen laatua tai hyvyyttä voidaan

mitata useammalla tavalla. Suodatettuja kuvia voidaan tarkastella visuaalisesti joko esi-

merkiksi kuvatasossa kaista kerrallaan tai tutkimalla yksittäisten kuvapisteiden spektrejä.

Spektrien perusteella voidaan päätellä jotain spektrikaistojen välisestä korrelaatiosta, kun

taas kuvatasossa tarkastelemalla voidaan selvittää, kuinka hyvin yksittäisellä kaistalla yk-

sityiskohdat ihmisen mielestä säilyvät. Johtopäätöksiä suodatuksen virheettömyydestä ei

kuitenkaan tulisi perustaa yksinomaan visuaaliseen tarkasteluun, vaan niitä on hyvä käyt-

tää yhdessä numeeristen virhekriteereiden kanssa. Yleisesti olisi hyvä miettiä, voidaanko

spektrikuville käyttää samantyyppisiä laatumittareita [33, 34] kuin harmaatasokuvillekin.

Hyvä laatumittari saattaisi olla esimerkiksi jokin lukuarvo, joka muodostuu painotetusti

kaikista tässä työssä käytetyistä mittauskriteereistä sekä jostakin ylimääräisestä hyvyyt-

tä kuvaavasta lukuarvosta tai lukuarvojoukosta. Ongelmana onkin se, miten suodatetun

spektrikuvan kuvanlaadun hyvyys määritellään. Sitä, kuinka paljon suodatustulos miel-

lyttää ihmisnäköä, ei ole syytä painottaa kovinkaan paljon, koska ihmisläheisissä sovel-

luksissa ei ole yleensä tarkoituksenmukaista käyttää spektrikuvantamista. Joka tapauk-

sessa spektrikuvien kuvanlaatumittareiden toteutusmahdollisuuksia tulisi jatkossa tutkia

ja kehittää parempia mittausmenetelmiä suodatustulosten tulkittavuuden selkeyttämisek-

si.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että työssä onnistuttiin kartoittamaan toimivia menetelmiä

spektrikuvien kohinan poistamiseksi. Paras suodatusmenetelmä oli komponenteittainen

suodatus, jolla päästiin varsin hyviin tuloksiin niin kvantitatiivisesti kuin visuaalisestikin

tarkastellen. Pehmeiden morfologisten suodattimien avulla voidaan parhaimmillaan suo-

dattaa impulssimaista kohinaa tehokkaasti ja kuva voidaan palauttaa lähelle alkuperäisen

kuvan tasoa. Samalla myös huomattiin, kuinka vähän spektrikuvien suodatusta on itse
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asiassa tutkittu. Keskeisin esille noussut kysymys on varmasti vektoreiden suuruusjärjes-

tyksen muodostamiseen liittyvät ongelmat. Samoin tästä välillisesti seuraava algoritmien

laskennallisen kompleksisuuden parantaminen olisi toivottavaa varsinkin, jos ajatellaan

suodattimien reaaliaikaisia, laitteistopohjaisia toteutuksia kiinteäksi osaksi jonkin sovel-

luksen tietokonenäköjärjestelmää. Algoritmien suoritusnopeutta tarkasteltiin teoreettisen

kompleksianalyysin avulla, mutta ei käytännön suoritusaikoja mittaamalla, koska työs-

sä painotettiin nimenomaan suodatustuloksen virheettömyyden tutkimista. Suodatukses-

sa olisi voitu käyttää useampia erilaisia spektrikuvia, mutta näin ei tehty, koska saatavilla

olleet spektrikuvat olivat samantyyppisiä maanpinnasta otettuja satelliittikuvia. Samoin

käytetyissä kohinamalleissa rajoituttiin ainoastaan impulssimaiseen kohinaan, koska peh-

meiden morfologisten suodattimien on yleisesti havaittu soveltuvan paremmin impulssi-

maisen kohinan poistamiseen.
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