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ABSTRACT
The first part of the thesis consists of a brief introduction to the general principles of target detection and the sensor-systems used. In the following part there is a theoretical description of the
algorithms this thesis focuses on. The detection algorithms described in this paper are called Cell
Average-, Ordered Statistics-, 2parameter- and Gamma-detector. There are also two different
discriminators called Extended Fractal Features and Quadratic Gamma Discriminator described.
The algorithms are tested on three different types of data, simulated SAR-pictures, authentic
SAR-targets and IR-pictures. The last part account for the results, both those achieved with pictures and those results achieved when doing statistical tests, in this case MonteCarlo-simulations
and Reciever Operating Characteristics-curves. The results show that the Gamma-detector and
the QGD-algorithm perform best on the tests done in this thesis.

SAMMANFATTNING
Den första delen av rapporten består av en översiktlig genomgång av grundprinciperna för måldetektion och beskriver också aktuella sensorsystem. Den andra delen beskriver de algoritmer som
används i arbetet. De beskrivna detekteringsalgoritmerna kallas Cell Average-, Ordered Statistics-, 2parameter- och Gamma-detektor. Utöver dessa beskrivs två diskrimineringsalgoritmer
vilka kallas Extended Fractal Feature och Quadratic Gamma Discriminator. Algoritmerna är testade på tre olika typer av data, simulerade SAR-bilder, autentiska SAR-mål och IR-bilder. Den
sista delen av rapporten redovisar resultaten av test på dessa olika bildtyper och resultaten erhållna från de statistiska test som gjorts, MonteCarlo-simuleringar och Reciever Operating Characteristics-kurvor. Gamma-detektorn och QGD-algoritmen når de bästa resultaten på testerna gjorda i
detta arbete.
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1

INLEDNING

1.1

Bakgrund

Bakgrunden till detta examensarbete var att det på SAAB Bofors Dynamics i Linköping fanns
intresse av att implementera och testa några algoritmer för automatisk måligenkänning i 2Dbilder genererade av syntetisk aperturradar (SAR). Anledningen till intresset är att om dessa algoritmer fungerar väl kan de ersätta det mänskliga ögat vid detektering av mål. Detta gör att systemet blir flexiblare och kan användas i tillämpningar där utrymmet är kritiskt t.ex. obemannade
spaningsflygplan.
1.2

Arbetet

Detta examensarbete behandlar detektering och diskriminering av mål i bilder, som är genererade
av syntetisk aperturradar (SAR) och infraröd- (IR) kamera. Måltypen består uteslutande av
markmål såsom bilar eller militära fordon. SAR-målen betraktas snett uppifrån då de undersökta
sensorsystemen är tänkta att monteras på flygande farkoster av olika slag. Målsättningen är att
erhålla en algoritm som automatiskt hittar och klassificerar målen. Arbetet är begränsat till de
delar som upptäcker och sedan sållar bort mål som ej är intressanta t.ex. hus och träd. Detektering
och diskriminering av mål skiljer sig åt en del, eftersom den del som har till uppgift att upptäcka
mål skall vara väldigt känslig för skillnader i intensitet och måste upptäcka alla mål och gärna lite
till. Den del som diskriminerar falska mål skall kunna identifiera dessa och ignorera dem samt
även undertrycka eventuella falsklarm erhållna vid detekteringen. Ett centralt begrepp är CFAR,
(Constant False Alarm Rate), som betyder att den statistiska storhet som klassificerar varje pixel
skall generera konstant antal falsklarm vid varje pixeljämförelse i brus. I denna framställning har
fyra olika algoritmer för detektering och två olika för diskriminering undersökts. Denna typ av
system brukar kallas ATD (Automatic Target Detection), se Figur 1-1. I Figur 1-1 innebär ’Focus
of attention stage’ den del av systemet som avgör inom vilka delar av bilden som fokuseringen
skall göras. Det är denna del som behandlas här. Delbilderna kallas för ’Regions Of Interest’,
(ROI). Med ’False alarm reduction stage’ avses diskriminering d.v.s. undertryckning av ointressanta målangivelser.
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Grundprincip

Inom området för måldetektering i bilder störda av brus finns många olika metoder representerade, där de flesta har olika sätt att handskas med problemet. Utgångspunkten är dock densamma,
att man vill jämföra intensiteten hos det utvalda området relativt dess omgivning. Metoden för
detta är att man tänker sig utvald(a) pixel (pixlar) i mitten av ett område vars periferi utgör referensramen för omgivningens intensitet, se Figur 1-2.
En viktig parameter är denna referensrams utbredning. En tumregel som används är att utbredningen skall vara dubbla målstorleken. Är den för liten fås ett otillräckligt statistiskt underlag för
att korrekt kunna räkna ut omgivningens medelintensitet. Om man vill upptäcka stora mål såsom
t.ex. oljeläckage eller dylikt så kommer hela området att upptas av målområde och på så sätt höja
referensnivån till testpixelns, vilket gör att detektion misslyckas. Om utsträckningen å andra sidan är för stor får man problem att urskilja enskilda mål ur en grupp, samt att det finns risk att
målen kan interferera och på så sätt försvåra upptäckt. Eftersom olika mål har olika storlek är det
svårt att anpassa denna parameter exakt. Oftast låter man den målstorlek som anses vara vanligast
och viktigast att upptäcka styra utsträckningen på området.
Meningen med denna omgivning är att skydda brusnivåuppskattningen från målnivån. När man
beslutat sig för lämplig referensram, i de enklaste fallen en fyrkant, låter man denna röra sig över
hela den bild man vill undersöka. Sedan jämförs i varje steg den statistiska storheten med en specifik tröskelnivå. Då denna storhet, vars utseende varierar beroende på algoritm, överstiger trös14

kelnivån anser man att man har ett mål. När man har gjort denna jämförelse för varje pixel har
man en datamängd lika stor som den ursprungliga bilden med ett med beslutskriteriet bedömt
värde, t.ex. 0 för brus 1 för mål. En betydelsefull parameter är tröskelnivån som man jämför signalnivån mot. Denna tröskel beror på vilken falsklarmssannolikhet man väljer och avgör direkt
hur svaret blir. I praktiken är det väldigt få fall då man kan räkna ut tröskeln analytiskt, varför
man i de flesta fall får hårdsätta den efter att ha undersökt vad som verkar lämpligt utifrån erhållet svar. Detta görs genom att antingen sätta tröskeln till ett konstant värde, eller genom att anpassa den till bilden genom att sätta den till t.ex. maxvärdet av bilden delat med en konstant. För mer
avancerade detektorer minskar dock betydelsen av denna parameter då den mer får rollen av en
konstantterm som adderas till övriga parametrar. Då kan man lätt baka in den i optimeringen av
övriga konstanter och på så sätt kringgå problemet.
Denna typ av igenkänning är bara känslig för målets storlek och dess kontrast mot bakgrunden.
Någon diskriminering utgående ifrån målets typ eller orientering erhålls inte. Detta betyder att
om t.ex. en byggnad har samma storlek som ett mål och ungefär samma kontrast kommer denna
att anses vara ett mål. För att eliminera falsklarm av denna sort måste lite mer sofistikerade metoder användas som till exempel jämförelser mellan målen och givna mallar eller undersökning av
olika delegenskaper hos målen. Denna problematik har inte studerats, utan koncentrationen har
uteslutande lagts på att upptäcka målen. Ett begrepp som introduceras är bildchip. Ett bildchip är
inte en fullständig bild utan endast en mindre delbild. Dessa delbilder kan antingen innehålla ett
mål, målchip, eller bara klotter, klotterchip. Med klotter menas brus som uppkommer av målfri
miljö t.ex. ängsmark.

Figur 1-2 Typiskt utseende hos jämförelseområdet.
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2

KORT OM SAR OCH IR

2.1

Inledning

Detta avsnitt förklarar översiktligt både principen bakom ett SAR-system och genereringen av
IR-bilder. Teorin bakom SAR är omfattande och beskrivs utförligt i bl.a. [8] och [9]. Denna
framställning är hämtad från [10], där teorin inte är riktigt lika djup och därför lite lättare att
överskåda. Teorin om IR är hämtad från [13].
2.2

SAR

Det finns tre olika typer av mätmoder för SAR. Dessa är: punkt, remsa och skanning (eng. spotlight, stripmap och scan). För punktmoden stirrar antennen på en bestämd punkt så att denna belyses kontinuerligt. För remsmoden är antennriktningen fixerad relativt rörelseriktningen för
flygplanet den sitter monterad på. För skannmoden rör sig antennen i alla riktningar relativt rörelseriktningen. De vanligaste moderna är punkt och remsa. Den främsta fördelen med SAR framför
andra typer av radarsystem är upplösningen i sidled som kan vara så bra som någon decimeter.
Nackdelen med SAR är den avancerade signalbehandling som är nödvändig och kraven på exakthet hos övriga instrument som systemet behöver.
För en konventionell antenn med utbredning D som arbetar på en våglängd λ ges 3dB lobvidden
(i radianer), d.v.s. den punkt där ekot har halva den maximala effekten, av:

θ=

λ
D

.

( 2-1 )

Motsvarande sidledsupplösning ges av

θ  R λ
δ sidled = 2 ⋅ R0 ⋅ tan  ≈ 0 ,
 2

( 2-2 )

D

där R0 är kortaste avståndet mellan antenn och mål, se Figur 2-1. Ur ekvation ( 2-2 ) framgår att
sidledsupplösningen förbättras om D ökar. Det är dock svårt att uppnå bra upplösning på detta
sätt då antennerna i sådant fall skulle bli omöjliga att hantera p.g.a. sin storlek. Däremot kan man
skapa en illusion av en stor antenn genom att röra en mindre antenn längs en bestämd bana. Man
kan se SAR som en sampling i både tid och rum i givna punkter av denna stora antenn med hjälp
av flera, till utbredningen mindre, och därmed mer hanterbara rörliga antennelement, se nedre
delen av Figur 2-1. Enligt [10], kap. 10, är den maximala effektiva aperturstorleken
DSAR ≅ R0 ⋅ θ .

( 2-3 )

Ovanstående uttryck kan inte användas direkt för vidare beräkningar. I verkligheten kommer banlängden mellan varje sampel och målet att variera vilket gör att det uppstår ett relativt fasskift
mellan elementen i sampelvektorn. Spridningen i fas hos retursignalen som uppstår p.g.a. av detta
begränsar vinkeln över vilken retursignalen adderas. I ett SAR-system sker sändning och mottagning oberoende för varje element. I kombination med ovanstående gör detta att fasskiftet mellan
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två element för det mottagna ekot fördubblas och skapar en bild av ett fysiskt element av dubbel
syntetisk aperturlängd d.v.s. 2 DSAR . Då fås 3dB-lobvidden för SAR som

θ SAR =

λ
2 DSAR

=

λ
2 R0θ

.

( 2-4 )

Om ( 2-4 ) kombineras med ( 2-1 ) och ( 2-2 ) erhålls sidledsupplösningen som

δ sidled ≈ R0 ⋅ θ SAR =

λ
D
= .
2 ⋅θ
2

( 2-5 )

Ekvation ( 2-5 ) innebär ett omvänt beroende mot aperturstorleken jämfört med en konventionell
antenn. Ur ekvation ( 2-5 ) ser man att upplösningen inte beror på avståndet till målet och inte
heller på våglängden hos signalen.

.
Figur 2-1

Principskiss för SAR i remsmod där pilen visar flygriktningen. Bilden tagen ur [5].
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Figur 2-2

Typisk SAR-bild tagen av en sensor monterad på ett flygplan. Bilden tagen ur [9] Sida 80.

Figur 2-1 och Figur 2-2 visar två bilder där den första visar principen för SAR i remsmode och
den andra visar en typisk SAR-bild. Figur 2-2 är tagen över ett område med åkermark, där man
tydligt kan se övergångarna mellan olika landtyper samt även urskilja vägar och bebyggelse. De
olika rutorna pekar ut olika markstrukturer. Rektangeln uppe i vänstra hörnet föreställer bebyggelse och den uppe i högra hörnet föreställer åkermark. Den i mitten föreställer skog. Prickarna i
högra delen av bilden är ensamma träd.
2.3

IR

Bilder genererade med IR-kamera skiljer sig från en SAR-bild då en IR-kamera registrerar den
infraröda strålningen från objektet istället för att mäta den elektromagnetiska reflektionen. Detta
innebär att en kall bil inte ger större utslag än ett kallt träd. Ett objekt som strålar värme under
lång tid t.ex. en sten kan däremot skapa falska signaler.
2.3.1

Allmänt om kamerasystem

En digitalkamera består av ett antal linser som tillsammans bildar ett objektiv. Om dessa linser
rörs i förhållande till varandra kan bildvinkeln ändras och skärpan ställas in. Linserna projicerar
bilden på en CCD-sensor (Charged Coupled Device) som består av ett antal ljuskänsliga sensorer.
För IR-fallet är sensorerna känsliga för ljus med våglängd som infrarött ljus ~800nm. Sensorerna
laddas upp olika mycket beroende på hur mycket ljus som träffar dem. För att registrera hur
mycket ljus varje sensor tagit emot skiftas laddningarna hos respektive sensor ut vid en av
CCD:ns kanter där de avläses. Därefter har en analog TV-signal erhållits som kan digitaliseras
med A/D-omvandling.
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2.3.2

Linssystem

Linsernas uppgift är att bryta det infallande ljuset så att en bild med önskad bildvinkel och skärpa
projiceras på CCD-sensorn. En perfekt lins är omöjlig att skapa vilket gör att störningar uppstår.
Dessa störningar modelleras som en rumsinvariant faltning med linsens punktspridningsfunktion,
PSF. PSF:en ansätts vanligtvis som en 2D-gaussisk funktion d.v.s.

hPSF ( x, y ) = e

1
x2 + y2
− 
2  (σ x ) 2 + (σ y ) 2







( 2-6 )

.

Detta medför att bruset i en IR-bild kommer att bli approximativt normalfördelat. CCD-sensorn
som består av en matris av ljuskänsliga element som laddas upp olika mycket beroende på hur
mycket ljus som träffar dem, se Figur 2-3. När exponeringen av bilden är klar så läses laddningarna av längs ena kanten av sensorn. Eftersom sensorerna har en viss utbredning sker en lågpassfiltrering av bilden innan sampling.

2.3.3

Sampling och A/D-omvandling

När signalen läses från sensormatrisen är den analog men för att kunna bearbetas på en dator
måste den samplas och A/D-omvandlas. Upplösningen på bilden beror av samplingsfrekvensen
och upplösningen hos A/D-omvandlaren, som vanligtvis är 8 bitar. Detta gör att 256 nyanser av
gråskalan kan representeras, vilket ungefär överensstämmer med det antal nyanser som ögat kan
urskilja. Då den digitala signalen har ett begränsat antal nivåer kan den inte exakt överensstämma
med den analoga. A/D-omvandlingen har alltså skapat ett avrundningsfel som brukar kallas kvantiseringsbrus.

Figur 2-3 CCD-sensorns matris av ljuskänsliga sensorer. Bilden tagen ur [13].
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3

DATA

3.1

Inledning

En komplicerande faktor när man testar olika metoder för måldetektering i SAR-bilder är den
begränsade tillgången på bilder. Därför har en simuleringsmodell med någorlunda verklighetstrogna mål och brusnivåer skapats. Denna modell används i första hand för att se att metoderna
implementerats korrekt och för att få en fingervisning om hur de fungerar. Utöver denna simuleringsmodell har metoderna testats på riktiga SAR-bilder, föreställande ensamma mål, samt IRbilder. En generell brusmodell för samtliga tre datatyper är

X = X brusfri + n ,

( 3-1 )

där X är den resulterande datamängden, och n är ett additivt brus som har olika fördelning beroende på datatyp. I litteraturen föreslås olika brusmodeller. I [1] föreslås exponentialfördelat brus
och i [9] föreslås både exponential- och gammafördelat brus. Nedan beskrivs de signalmodeller
som använts i rapporten.

3.2

Simulerade SAR-bilder

I denna modell används normalfördelade bruskomponenter för varje rad och kolumn så att summan av komponenterna i kvadrat blir exponentialfördelad. Brusmodellen blir

X = X brusfri + n ,

( 3-2 )

där n ∈ exp(2) då de normalfördelade komponenterna har väntevärde noll och standardavvikelse
ett. Exponentialfördelat brus är elakare än normalfördelat då det är uppbyggt av summan av kvadraterna av normalfördelat brus vilket gör att bruset blir spikigare. Bruset är positivt, vilket gör
att en addition av denna typ av brus inte släcker ut målen. Bruset antas vara oberoende i beräkningar framöver. Mål läggs ut med olika storlek och styrka på givna platser i scenen och brus
adderas därefter även till dessa. Det är viktigt att sätta lämpliga och verklighetstrogna signalbrusförhållanden.

3.3

Riktiga SAR-bilder

Dessa SAR-bilder är hämtade ur MSTAR-databasen, [12], som är en fri databas av olika typer av
bilder, däribland dessa SAR-mål. Bilderna föreställer olika fordon ur olika vinklar och har signalbrus förhållande, (eng. Signal to Noise Ratio, SNR) som är typiskt för SAR. Bilderna är skapade med en framåttittande SAR-sensor som sitter monterad på ett flygplan. Avståndet mellan
sensor och mål är 4-5 km, och aspektvinkeln mot målet är ~15 grader. Dessa målbilder är i första
hand tänkta till klassificeringsalgoritmer och har objektfri omgivning. Målen är inte symmetriska
och har därmed ett mera realistiskt utseende än de simulerade data som använts. Klottret runt
målen är riktigt SAR-klotter som är spikigare än det brus som använts i simuleringen. Klottret är
approximativt gammafördelat.
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Signalmodellen blir i detta fall

X = X brusfri + n ,

( 3-3 )

1
där n ∈ Γ(3, ) , d.v.s. bruset har en gammafördelning bestående av summan av tre exponential2
fördelade variabler samtliga med väntevärde två. I kapitel 5.3 visas hur brusmodellen antagits.
3.4

IR-bilder

Algoritmerna har också testats på IR-bilder för att få en fingervisning om hur de fungerar på autentiska data. IR-bilder skiljer sig lite från SAR-bilder på så sätt att målens amplitud relativt bruset på de bilder som undersökts skiljer 4-6dB istället för det i simuleringsscenen antagna SNR
förhållandet på 10-12dB. Bilderna är tagna av en IR-kamera takmonterad på SAAB och avståndet
till målen är 2-3 km. Brusets karaktär skiljer från SAR-fallet då en IR-bild är approximativt gaussiskt fördelad mellan varje pixel, vilket inte är fallet för en SAR-bild som har brus med högre
amplitud och större varians. Viktigt att poängtera är att målen är svaga och små då målens SNR
är ~5 dB och utbredningen på målen är 3x3 pixlar i en bild som är 288x376 pixlar att jämföra
med en SAR-bild där målens SNR är ~10 dB och storleken 30x40 pixlar i en bildstorlek av
~1000x1000 pixlar. Brusmodellen för denna typ av bilder är

X = X brusfri + n

( 3-4 )

där n ∈ N ( µ , σ ) , normalfördelad.
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4

ALGORITMER

4.1

Inledning

Detta kapitel beskriver metoderna för måldetektion och diskriminering ur ett statistiskt perspektiv. Här ges den matematiska bakgrunden till respektive algoritm. Totalt beskrivs sex olika algoritmer. De fyra första algoritmerna är detektionsalgoritmer och de två sista är diskrimineringsalgoritmer. De tre första detektionsalgoritmerna är baserade på konventionell summation av referensramens element, se Figur 1-2, medan den fjärde är baserad på en faltningsfunktion. Den första diskrimineringsalgoritmen är baserad på en utvidgning av denna faltningsfunktion, och den
andra baseras på fraktalegenskaper, se [6]. Diskrimineringsmetoden baserad på faltningsfunktionen har egenskapen att den måste tränas på de data den skall användas på, vilket den är ensam om
bland metoderna beskrivna i denna text.

4.2

Cell Average CFAR detektor

Detta är den enklaste av algoritmerna som undersökts och därför också den okänsligaste för långsamma skillnader i signalnivån, t.ex. stora mål. Den kallas också 1parameter-detektor. CA är en
förkortning för Cell-Average och det beskriver också vad denna algoritm gör. Beslutskriteriet är
∧

∧

X − µ ≥ T där µ =

1
N

N

∑x
k =1

k

,

( 4-1 )

där N är antalet pixlar i den omgivande ramen, medan X och x k är pixeln under test resp. varje
∧

enskild pixel i den omgivande ramen. µ är medelvärdet av den omgivande ramen. Man jämför
med andra ord skillnaden mellan intensiteten för testpixeln och medelintensiteten för dess omgivning. Om denna storhet överstiger tröskeln T så anses testpixeln vara ett mål. För CAdetektorn kan man analytiskt räkna ut tröskeln genom att man utgår från ett test som maximerar
sannolikheten för upptäckt av mål givet en viss falsklarmssannolikhet. Testet baseras på två olika
hypoteser, H 0 och H 1 . Hypotesen H 0 innebär att den mottagna signalen uteslutande består av
brus, och H 1 är hypotesen att den mottagna signalen består av både måleko och brus. Då H 0 testas
mot H 1 erhålls ett beslut om mål förekommer eller inte. Man erhåller då dels sannolikheten för
falsklarm, PFA (eng. Probability of Falsealarm), som bestämmer H 1 då H 0 föreligger och dels sannolikheten för fel som bestämmer H 0 då H 1 föreligger. En beslutsregel som inte kräver a priori
kunskap om fördelningsfunktionen för signalen kallas Neyman-Pearson kriterium, se [1]. Mina
simuleringsdata har normalfördelade komponenter X 1 och X 2 , se kap 3.2, och målens amplitud
antas vara Rayleighfördelad. Detta benämns på radarspråk som Swerling case I och II. Detta innebär att X 1 , X 2 ∈ N(0,σ), där σ ofta är lika med ett. Om man översätter detta till resp. hypotes
innebär det att för H 0 gäller variansen 2σ 2 och för H 1 fås variansen 2σ 2 + 2a 2 där 2a 2 är signaleffekten och 2σ 2 är brusets varians. Vidare gäller att X = X 1 + X 2 , som är effekten hos en
pixel, har följande täthetsfunktion
2
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2

−

p X ( xk ) =

xk
2σ 2

e
, x k ≥ 0 , k = 1,..., N .
2σ 2

( 4-2 )

Härledning av ( 4-2 ) finns i bilaga A där X ersatts av Z 1 . Om man tolkar det för respektive hypotes innebär det att täthetsfunktionen ser ut enligt följande för möjliga utfall
−x

2⋅σ 2
e

, H0

2 ⋅σ 2


( 4-3 )
−x
p X |H i ( x | H i ) = 
2 
a
2 
2⋅σ ⋅ 1+ 2 

 σ 


e

, H1 .

a2 
2 
 2 ⋅ σ ⋅ 1 + 2 
 σ 

Den mottagna signalen är samplad i N+1 punkter, där N är antalet referensceller. Man erhåller då
N stycken exponentialfördelade sampel som antas vara oberoende. Vidare söker man Maximum∧

Likelihoodskattningen av variansen 2 σ 2 , 2 σ 2 , se [1] och [2], erhålls enligt följande
∧

N

L( 2σ 2 ) = p ( x1 ⋅ ... ⋅ x N ;2 σ 2 ) = ∏ p ( x k ,2σ 2 ) .

( 4-4 )

k =1

Sannolikhetsfördelningen p ( x k ,2σ 2 ) ges av ekvation ( 4-2 ) vilket gör att ekvation
( 4-4 ) kan skrivas som
N

N

∑ xk

− k =1 2
 1 
L( 2σ 2 ) =  2  ⋅ e 2σ .
 2σ 

( 4-5 )

Derivering av uttryck ( 4-5 ) ger att brusvariansen kan skattas som
∧

2σ 2 =

1 N
⋅ ∑ xk .
N k =1

( 4-6 )

Detta innebär att ML-skattningen av brusvariansen för testpixeln är lika med det aritmetiska medelvärdet för de omgivande cellerna. Därefter jämför man testpixelns nivå X med den anpassade
∧

tröskeln T’ multiplicerad med X k = N ⋅ 2 σ 2 enligt
H1

X

>
T '⋅ X k .
<

( 4-7 )

H0
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Resultatet av detta test bestämmer om ett mål finns i testpixeln ( H 1 ) eller inte ( H 0 ). Uttrycket
för att räkna ut den exakta sannolikheten för falsklarm respektive upptäckt ser ut enligt
∞ ∞

PFA = P ( X > T ' X k | H 0 ) = ∫

∫p

Xk

( x k ) ⋅ p X |H 0 ( X | H 0 ) dxdx k ,

( 4-8 )

( x k ) ⋅ p X |H1 ( X | H 1 ) dxdx k ,

( 4-9 )

0 T ⋅x

∞ ∞

PD = P ( X > T ' X k | H 1 ) =

∫∫p

Xk

0 T ⋅x

N −1

xk
⋅ e − xk och Γ( N ) är gammafunktionen. Skalfaktorn 2σ 2 i ( 4-2 ) är
Γ( N )
normaliserad till 1. Insättning av ( 4-2 ) och ( 4-3 ) i ( 4-8 ) ger följande uttryck

där p X k ( x ) = G ( N ,1) =

∞

PFA =

1
N −1
⋅ ∫ xk
⋅ e − xk M dx k = (1 + T ) − N ,
Γ( N ) 0

I ovanstående formel har man satt M = 1 +
ter T =

( 4-10 )

T'
enligt hypotes H 0 och däref2σ 2

T'
.
2σ 2
T'

Om man istället sätter M = 1 +

2σ (1 +
2

a2

σ2

enligt hypotes H 1 och T enligt ovan, erhålls följande
)

uttryck för detektionssannolikheten
−N





T 

.
PD = 1 +

a2 
 1+ 2 
σ 

Ur ekvation ( 4-10 ) kan man sedan lätt lösa ut tröskeln T som
T =e

− ln PFA
N

−1.

( 4-11 )

( 4-12 )

Detta är den enda metoden i arbetet där det är möjligt att räkna ut ett uttryck för tröskeln. För
övriga detektorer är man tvungen att antingen adaptivt hitta tröskeln eller prova sig fram.
CA-detektorn uppnår önskad falsklarms- och detektionssannolikhet i homogent bakgrundsbrus
d.v.s. identiskt fördelat och oberoende bakgrundsbrus. Detta är tyvärr inte ekvivalent med verkligheten varför CA-detektorn måste utvidgas för att erhålla bättre känslighet vid mindre gynnsamma brussituationer.
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4.3

Ordered Statistics CFAR detektor

Denna metod är lik CA-detektorn på så sätt att man här har likadan referensram och testpixel.
Skillnaden är att man för denna metod uppskattar omgivningens nivå genom att först sortera referensramens pixlar på lämpligt sätt, därefter välja ut en av dem och sedan jämföra testpixeln med
den utvalda. I detta fall sorteras pixlarna i storleksordning med det minsta värdet först. Därav
namnet som är en förkortning av Ordered Statistics, OS. Detta reducerar beräkningsbördan för
algoritmen till ungefär samma nivå som CA-detektorn. Om man antar att bildens pixlar är oberoende identiskt fördelade så kan man utifrån given falsklarmssannolikhet beräkna tröskeln för jämförelsen mellan testpixeln och omgivningen enligt
PFA = P[ X ≥ T ⋅ X k ] .

( 4-13 )

För att göra detta måste täthetsfunktionen för både X och X k vara kända. Om man analogt med
tidigare antar att OS-detektorn har exponentiellt fördelade stokastiska variabler ser, enligt [2],
täthetsfunktionen för OS-detektorn ut på följande sätt
x
k  N   − µ
p X k ( x) = p k ( x) = ⋅   ⋅ e
µ  k  






N − k +1

x
−

1 − e µ








k −1

( 4-14 )

.

Insättning i ( 4-13 ) ger följande sannolikhet för falskt alarm
∞

PFA = P[ X ≥ T ⋅ X k ] = ∫ P[ X ≥ T ⋅ X k ] ⋅ p k ( x)dx =
0

∞

= ∫e
0

−

Tx

µ

x
k N  −
⋅ ⋅   ⋅  e µ
µ  k  






N − k +1

x
−

1 − e µ



 N  ∞ −(T + N +1−k ) y
= k ⋅   ⋅ ∫ e
⋅ 1 − e−y
k 0

(

)

k −1






k −1

dx =
( 4-15 )

dy,

där man på sista raden i beräkningen ovan har substituerat y =

x

µ

. Ur ( 4-15 ) framgår att algo-

ritmen verkligen genererar konstant antal falsklarm då tröskeln är oberoende av väntevärdet hos
de stokastiska variablerna. Om integralen i ( 4-15 ) beräknas erhålls

 N  (k − 1)!⋅(T + N − k )!
.
PFA = k ⋅   ⋅
(T + N )!
k

( 4-16 )

I [2] resonerar författaren kring hur man bör välja parametern k och det resultat han kommer fram
till är att k bör ligga i intervallet N 2 ≤ k ≤ 7 N 8 där N är antalet celler i referensramen.
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4.4

2parameter CFAR detektor

Skillnaden mellan denna och föregående algoritmer är att man i denna algoritm också tar hänsyn
till variansen hos referenscellerna. Det är p.g.a. detta som detektorn heter 2parameter-detektor då
man har två parametrar att uppskatta den lokala pixelnivån med. Uppskattningen görs genom att
∧

normera CA-detektorn med avseende på standardavvikelsen, σ , för de omgivande pixlarna,.
Med beteckningar enligt tidigare ges kriteriet, se bl.a. [3], av
∧

X −µ
∧

σ

∧

≥ T där σ =

2

∧
1 N 

⋅ ∑ X k − µ  .
N k =1 


( 4-17 )

Tröskeln skiljer sig från enparameterfallet, se ekvation ( 4-1 ), och beror på den detektionssannolikhet man vill erhålla. Tröskeln går inte att räkna ut exakt förutom när bruset är gaussiskt fördelat. Då kommer ( 4-17 ) att generera konstant antal falsklarm då den är t(n-1) fördelad, se bilaga
B, oberoende av vilken grundnivå bruset har. Detta i sin tur innebär att ( 4-17 ) för tillräckligt
stort N kommer att vara approximativt normalfördelad. I högupplösningsbilder av SAR-typ är
dock bruset inte gaussiskt fördelat, vilket innebär att detektorn inte alltid ger konstant antal falsklarm. Trots detta är uttryck ( 4-17 ) en effektiv detektor för målupptäckt i brus. Man kan, genom
att kvadrera båda sidor, skriva om ekvation ( 4-17 ) på följande sätt
∧ 2

(

)

∧

X 2 + µ 1+ T 2 − 2X µ−

T2
N

N

∑X
k =1

2
k

( 4-18 )

≥ 0.

Denna omskrivning kommer att få betydelse för senare algoritmer. Denna algoritm är väldigt
vanlig främst p.g.a. dess, trots sin enkelhet, goda förmåga att urskilja mål. Algoritmen används
uteslutande till upptäckt av mål då den genererar en del falsklarm och har svårt att urskilja måltyp.

4.5

Gamma CFAR detektor

En nackdel med föregående algoritmer är den fyrkantiga formen på ramen som används för att
uppskatta den omgivande brusnivån. Detta ställer till problem t.ex. om bilden man vill undersöka
har en kant med olika nivåer vilket kan vara fallet om man rör sig över hav och upp på land. Metoden är heller inte tillräckligt bra för att diskriminera mål man inte är intresserad av, t.ex. stora
mål. I [4] har man därför skapat en algoritm som baserar sig på gammakärnor. Detta gör att man i
motsats till 2parameter-detektorn har bättre analytisk kontroll över utseendet på referensramen
och pixeln under test. En tumregel är att avståndet mellan testpixeln och referensramen skall vara
dubbla storleken av förväntad målstorlek, se Figur 4-5. Detta innebär att avståndet mellan spiken
i mitten och den omgivande ramen skall vara dubbla objektstorleken. Gammakärnan i en dimension är definierad enligt
g n , µ (t ) =

µn
(n − 1)!

⋅ t n −1 ⋅ e − µ ⋅t ,

( 4-19 )
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där t är antingen tids- eller rumskoordinaten, n är gradtalet av kärnan och µ är en parameter som
bestämmer utseendet på kärnan. Med denna grupp av funktioner kan varje signal med ändlig
energi approximeras godtyckligt nära av ett ändligt antal gammafunktioner. Laplacetransformen
av gammakärnan är
n

 µ 
 .
Gn ( s ) = 
s+µ

( 4-20 )

Alltså har laplacetransformen av n:te ordningens gammakärna en singularitet av ordning n i
s = -µ. Hur gammakärnans utseende beror av parametrarna n och µ framgår av Figur 4-1 och
Figur 4-2.

Figur 4-1

Gammakärnan för givet µ och olika ordning n.

Figur 4-2

Gammakärnan för given ordning n och olika µ.
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I Figur 4-1 och Figur 4-2 framgår hur utbredningen hos gammakärnan ser ut vid olika parameterval. Detta har stor betydelse senare, när man ska bestämma utseendet för den funktion man skall
falta med bilden. Om man talar om gammakärnan ur ett filterperspektiv kallar man utbredningen
för minne och det definieras som
∞

r = ∫ tg (t )dt =
0

d
n
G ( s)
= .
ds
µ
s =0

( 4-21 )

I denna tillämpning utvidgar man gammakärnan till två dimensioner, vilket görs genom att i
( 4-19 ) substituera t med dess motsvarighet i två dimensioner t = k 2 + l 2 . Gammakärnan i två
dimensioner får då följande utseende
g n,µ (k , l ) =

(

µ
µ n +1
⋅ g n , µ (t ) =
⋅ k2 + l2
2πn
2π ⋅ n!

)

n −1

⋅ e −µ⋅

k 2 +l 2

( 4-22 )

.
Även i två dimensioner kan man enkelt räkna ut minnet genom att gå över till polära koordinater,
r = k 2 + l 2 , θ = [0 : 2π ] , som gör att ( 4-21 ) och ( 4-22 ) får följande utseende
g n , µ ( r ,θ ) =
2π ∞

r=

∫ ∫ rg

n,µ

µ n +1 n −1 − µr
⋅r ⋅e .
2π ⋅ n!
(r , θ )drdθ =

o 0

( 4-23 )

n

( 4-24 )

µ

Detta innebär att radien på den symmetriska ringen, se Figur 4-4 i två dimensioner erhålls av ekvation ( 4-24 ). Ur ekvation ( 4-23 ) inser man att om man väljer n = 1 så kommer funktionen att
bli exponentiellt avtagande med max för r = 0, se Figur 4-3. Detta i kombination med att man för
övriga n i två dimensioner får en ”cirkulär ram” gör att om man kombinerar två gammakärnor,
den ena med n = 1 den andra med n större än 1, så kan man få en funktion som liknar topologin
man använder för 2parameter-detektorn. Utbredningen av referensramen har man bra kontroll
över med ( 4-24 ). Kombineras den vetskapen med tumregeln att utbredningen på referensramen
skall vara cirka dubbla målstorleken är det lätt att hitta rätt förhållande mellan ordning och µ.
Övergången mellan ramen och området runtomkring ramen kommer att bli mjukare än övergången för 2parameter-detektorn, jmf. Figur 1-2 och Figur 4-5. Detta kan man kompensera genom att ta till stora n och µ:n för tillämpningar där det krävs skarpa övergångar. Man kan se dessa gammakärnor som en 2D-filtrering av bilden där spiken i mitten kommer var ett lågpassfilter
med stor bandbredd och den omgivande ramen ett lågpassfilter med smalare bandbredd. Med
beteckningar enligt Figur 4-5 erhålls beslutskriteriet med vilket man klassificerar varje pixel för
gammadetektorn enligt
g m,µm ∗ X − g n,µn ∗ X
∧

σ

>T ,

( 4-25 )
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(

∧

där σ = g n , µ n ∗ X 2 − g n , µ n ∗ X

)

2

och * är faltningsoperatorn. I ( 4-25 ) är m = 1 och n >> 1.

Storleken på n beror på storleken på målen man vill optimera detekteringen för. Termerna som
utgör uttryck ( 4-25 ) beräknas enligt

g n , µ ∗ X = ∑∑ g n , µ (i, j ) ⋅ x(i, j ) ,

( 4-26 )

g n , µ ∗ X 2 = ∑∑ g n , µ (i, j ) ⋅ x 2 (i, j ) .

( 4-27 )

i

j

i

j

Om man jämför dessa uttryck med motsvarande för tidigare beskrivna algoritmer inser man likheterna mellan g m ∗ X och testpixeln X samt mellan väntevärdet och g n ∗ X . Standardavvikelsens utseende är också naturligt om man bortser från en konstant faktor. Vidare kan man analogt
med 2parameter-detektorn skriva om beslutskriteriet till en kvadratisk form enligt

( g m ∗ X ) 2 − 2 ⋅ ( g m ∗ X ) ⋅ ( g n ∗ X ) + (1 + T 2 ) ⋅ ( g n ∗ X ) 2 − T 2 ⋅ ( g n ∗ X 2 ) > 0 .

( 4-28 )

Även här kan denna form utvidgas med termer för att erhålla en algoritm med fler frihetsgrader
och högre komplexitet. Detta beskrivs i nästkommande kapitel.
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Figur 4-3

Figur 4-4

Figur 4-5

Kvalitativt utseende för gammakärnan av ordning ett.

Principiellt utseende för den omgivande kärnan.

Bägge kärnorna, där minnet r är avståndet mellan centrum och maxvärdet för den omgivande ramen.
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4.6

Quadratic Gamma Discriminator

Anledningen till att man utvidgar gammadetektorn är att man ytterligare vill förbättra måldetekteringen och undertrycka falsklarm med en kvadratisk diskrimineringsfunktion. Generellt har en
linjär diskrimineringsfunktion följande utseende

g ( X ) = w1 f1 ( x) + w2 f 2 ( x) + ... + wn f n ( x) + wn +1 = W T F ,
där vektorn F = [ f 1 ( x)

f 2 ( x) L

( 4-29 )

f n ( x) 1] är en vektor med reella värden som beror på vilT

ken funktion man gör en linjärkombination av, och W = [w1 w2 L wn +1 ] är en viktvektor.
Om man tillämpar denna metodik på ekvation ( 4-29 ) och väljer F och W som
F = [ g m ∗ X g n ∗ X g m ∗ X 2 g n ∗ X 2 ( g m ∗ X ) 2 ( g n ∗ X ) 2 ( g m ∗ X ) ⋅ ( g n ∗ X ) 1]
T

resp. W = [ w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

w8 ] fås den kvadratiska detektorn enligt

y = W T F = w1 ( g m ∗ X ) + w2 ( g n ∗ X ) + w3 ( g m ∗ X 2 ) + ...
w4 ( g n ∗ X 2 ) + w5 ( g m ∗ X ) 2 + w6 ( g n ∗ X ) 2 + w7 ( g m ∗ X ) ⋅ ( g n ∗ X ) + w8 > T .

( 4-30 )

En jämförelse mellan ( 4-18 ), ( 4-28 ) och ( 4-30 ) ger en klarare bild över vilka teoretiska inskränkningar tidigare detektorer har. I uttryck ( 4-30 ) finns utöver de statistiska storheter som
tidigare detektorer baserats på också andra termer såsom en korsterm. Ur ( 4-30 ) är det svårt att
beskriva hur jämförelsestrukturen ser ut. Man inser att det man egentligen gör är att väga ihop
den ursprungliga bilden på olika sätt. De ytterligare egenskaper man lagt till borde rimligtvis öka
möjligheten att separera mål från klotter. Ekvation ( 4-30 ) kallas för Quadratic Gamma Discriminator, QGD, då man skapat egenskapsvektorn av olika gammakärnor. Tidigare detektorer har
haft fasta vikter bestämda av fixa koefficienter i beslutskriteriet samt aktuell tröskel där viktvektorn för tvåparameter- och gammadetektorn haft följande koefficienter
W2 param ,γ = [0 0 0 − T 2 1 1 + T 2 − 2 0] . För denna funktion är viktvektorn inte förutbestämd utan man erhåller den genom träning. Jämförelser mellan de olika viktvektorerna gör att
betydelsen av olika egenskaper för QGD:n tydligt framträder.
Träningen går till så att man löser ett överbestämt minstakvadratproblem enligt
( 4-31 )

min d − FW 2 ,
w

där d är den vektor som används som referens. Man skapar en mängd av små träningsbilder med
relevant utseende, och därefter beräknas egenskapsvektorn ut för varje chip, varefter man erhåller
en matris F med dimension (antalet träningschips) x 8. d-vektorn fås genom att för varje träningschip ange om det skall klassas som mål, d i = 1 , eller som brus, d i = 0 . Detta ger en d-vektor
med dimension (antalet träningschips) x 1. Antalet träningschips bör vara fler än 10 gånger antalet parametrar, i detta fall alltså fler än 80. Antalet beror av hur bilden ser ut och bestäms slutgiltigt av hur många som krävs för att erhålla önskat resultat. Viktvektorn erhålls med ( 4-31 ) som
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( 4-32 )

W = ( F T F ) −1 F T d .

Egentligen skall man även optimera ( 4-30 ) med avseende på µ men detta är beräkningskrävande, och det är relativt lätt att välja lämpligt µ bara genom att plotta gammadetektorn för olika µ:n
och anpassa utseendet till de mål man vill detektera. Olika analytiska metoder för att optimera µ
på finns beskrivna i [4].
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Figur 4-6

Schematisk skiss över QGD. Tagen ur [4].

Ytterligare en utvidgning av ovanstående algoritm går att göra genom att istället för att linjärt
addera ihop de olika egenskaperna lägga till en icke-linjär funktion för varje egenskap och addera
ihop dessa. Detta åstadkoms genom att t.ex. använda ett neuralt nätverk där den icke-linjära delen
beskrivs av en tangens-sigmoid funktion. Denna algoritm kallas för NL-QGD, NonLinear-QGD,
och den beskrivs av Figur 4-7.
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Figur 4-7

Schematisk skiss över NL-QGD. Tagen ur [4].

De två summationsskikten ersätts av ett två lager djupt neuralt nätverk och genom detta integreras även träningen av µ. I [4], där man gjort en grundligare analys av algoritmen, visar det sig att
om man räknar ut felet med vanlig 2-norm vinner man inga fördelar relativt konventionell träning, utan man har där utvecklat en blandnorm där valet av norm beror av om man befinner sig i
mål eller klotterklassen.
Denna variant av algoritmen har jag av tidsskäl inte fördjupat mig i, utan jag har bara provat konceptet med neuralt nätverk genom att testa med de fördefinierade funktioner som finns tillgängliga i Matlab, även då exkluderades optimeringen av µ. Jag kunde då konstatera att på mina simuleringsdata fungerade NL-QGD ungefär lika bra som QGD.
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4.7

Extended Fractal Features discriminator

Denna algoritm är en diskrimineringsalgoritm som helst skall kombineras med någon av de beskrivna detekteringsalgoritmerna. I detta fall kombineras den med 2parameter-detektorn vilket
också är vad man gör i [5]. Delar av denna algoritm är formelmässigt omfattande vilket gör att
jag istället hänvisar till litteratur där formlerna går att finna. Skillnaden mellan Extended Fractal
Features-algoritmen, EFF-algoritmen, och tidigare algoritmer är att man här inte uppskattar medelvärde och standardavvikelse på konventionellt sätt utan baserar teorin på någonting som kallas
Hurst-parametern som baseras på fraktalegenskaper och som finns närmare beskriven i [6]. Enligt
[5] är EFF-algoritmen känslig för både intensitet och storlek. I vitt gaussiskt brus kan man sätta
en tröskel med stor precision vilket framgår av Figur 4-8 och Figur 4-9. Denna algoritm detekterar även skuggor då den är teckeninvariant, vilket i vissa SAR-sammanhang kan vara värdefullt.
En central storhet är, som tidigare nämnts, storleken på det fönster i vilket man gör sina beräkningar. Även här får man bestämma denna storlek innan man påbörjar beräkningarna utifrån antagen målstorlek. För en given bild X, beräknas EF-egenskapen i x- och y-led som den logaritmiska kvoten mellan 2∆ och 4∆ ,
B −1
och B är fönstrets storlek. Ur ( 4-35 ) och ( 4-36 ) inses
se ( 4-35 ) och ( 4-36 ), där ∆ =
4
genom att titta på summationsindex att fönstrets storlek är B = 2 ⋅ w + 1 . Detta gör att förskjutningen ∆ alltid skall vara ett heltal så att fönsterstorleken också blir det. EF-egenskapen erhålls
som

 f ∆ x (m, n) 
1
,
F (m, n) = log 2 
x

2
f
(
m
,
n
)

 2∆

( 4-33 )

 f ∆ y (m, n) 
1
,
F (m, n) = log 2 
y

2
f
(
m
,
n
)

 2∆

( 4-34 )

x

y

där strukturfunktionerna, för intervallet [-∆:∆] kring avsedd pixel X(m,n) med total längd 2∆, ges
av
x

f ∆ (m, n) =

y

f ∆ (m, n) =

w

w

∑ ∑ X ( m + ∆ + i, n + j ) − X ( m − ∆ + i , n + j )

2

,

( 4-35 )

2

.

( 4-36 )

i =− w j =− w

w

w

∑ ∑ X ( m + i , n + ∆ + j ) − X ( m + i, n − ∆ + j )

i =− w j =− w

Beräkningarna för intervallet [-2∆:2∆] kring avsedd punkt med total längd 4∆ är analoga.
Den slutgiltiga EF-egenskapen är sedan
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(

)

( 4-37 )
1
⋅ F x (m, n) + F y (m, n) .
2
På grund av utseendet på ∆ kommer ( 4-37 ) att vara maximal för en objektstorlek S = 2 ⋅ ∆ − 1 .
Mer ingående förklaring ges i [5].
F (m, n) =

Ovanstående kan åskådliggöras bildligt och i [5] har man gjort detta med följande exempel.
Man definierar ett objekt såsom

1 om
O (m, n) = 
0

m , n ≤ ( s − 1) 2
.
annars

( 4-38 )

Objektet definierad av uttryck ( 4-38 ) ligger symmetrisk runt origo vilket gör att ( 4-37 ) beräknas för m = n = 0. Om man sedan antar att bilden som innehåller O[m, n] också innehåller ett vitt
gaussiskt brus kan man uttrycka bilden som

X (m, n) = O(m, n) + n(m, n) .

( 4-39 )

Där, i detta exempel, n(m, n) ∈ N ( µ , σ ) , d.v.s. normalfördelat brus. I denna modell består objektet av alla punkter X (m, n) ≠ 0 . Genom inspektion av ( 4-33 ) och ( 4-34 ) inser man att EFegenskaperna är oberoende av referensnivån då man dividerar egenskaper med samma väntevärde. Detta innebär att man utan inskränkning kan sätta µ = 0. Vidare kommer täthetsfunktionen av
denna anledning att vara densamma oberoende av väntevärdet så länge man beräknar den för
homogen bakgrund och gaussiskt brus och ger därför CFAR. För denna algoritm definieras SNR i
dB som

 _ 
 x 
SNR = 10 log 10  2  ,
σ 



( 4-40 )

_

där x är medeleffekten hos objektet. För O enligt ( 4-38 ) blir medeleffekten hos objektet ett.
Nästa steg är att beräkna både väntevärde och standardavvikelse för denna modell genom att beräkna ( 4-33 ) och ( 4-34 ) för m = n = 0. Väntevärdet i x- resp. y-led för EF-egenskapen är enligt
[5] framräknade som

E (F

)

 m∆ x , y
1
≈ ⋅ log 2 
x, y
2
 m2 ∆

x, y

= F∆

x, y

=

m∆
F∆

x, y

w

x, y


 där



( 4-41 )
( 4-42 )

+ 2 ⋅ B 2 ⋅σ 2 ,

w

∑∑

i=− w j =− w

D∆

x, y

2

(i, j ) ,

( 4-43 )
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( 4-44 )

x

D∆ (i, j ) = O (i + ∆, j ) − O (i − ∆, j )
.
y
D∆ (i, j ) = O (i, j + ∆ ) − O (i, j − ∆ )

Efter beräkning av ovanstående i båda riktningar erhålls EF-väntevärdet för detta exempel som
E (F (0,0) ) =

({

} {

})

1
⋅ E F x (0,0) + E F y (0,0) .
2

( 4-45 )

Varianserna, finns också härledda i [5], beräknas sedan som

(

)

VAR F x , y (0,0) ≈

1

4 ⋅ (ln 2 )

2

 (σ x , y ) 2 (σ x , y ) 2
ρ 2 ∆ ,∆ x , y
⋅  2∆ x, y 2 + ∆ x, y 2 − 2 ⋅
x, y
x, y
 (m
(m ∆ )
m2 ∆ m∆
 2∆ )


.



( 4-46 )

Den totala variansen blir analogt med väntevärdet

VAR(F (0,0) ) ≈

(

)

(

)

VAR F x (0,0) + VAR F y (0,0)
.
4

( 4-47 )

I ( 4-46 ) är variansen av förskjutning 2∆ och korskorrelation för förskjutning 2∆ och 4∆ uträknade enligt bilaga C. En fullständig framställning finns i [5].
Jag har implementerat dessa formler enligt exemplet ovan och beräknat väntevärdet och variansen för olika objektstorlekar, S, med målet 13x13 pixel i utbredning och med fast fönsterstorlek
B=2*13+3=29. SNR har också varierats för att se hur egenskaperna beror av målstyrkan. Enligt
ovan förväntar man sig att medelvärdet skall vara maximalt för objektstorlek S=13. I Figur 4-8
och Figur 4-9 på nästa sida ser man att väntevärdet är störst för S=13 för de fyra SNR som undersökts. Man ser också att värdet snabbt minskar om objektstorleken ökar vilket tyder på att den är
känslig för storleken på målet. Kurvan är dock inte lika brant för mindre objekt, vilket tyder på att
det är lättare att diskriminera större mål än mindre mål. I [5] föreslås också att man kan urskilja
mål av en viss styrka genom att sätta tröskeln till väntevärdet ± standardavvikelsen. Detta förutsätter att målens styrka är relativt konstant över hela bilden.
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Figur 4-8

Figur 4-9

EFF medelvärdet för olika objektstorlekar.

EFF standardavvikelsen för olika objektstorlekar.
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5

RESULTAT

5.1

Inledning

Samtliga, i tidigare kapitel beskrivna, algoritmer har testats på olika typer av data. Detta har
gjorts primärt för att se att de fungerar men också för att i den mån möjligt jämföra och utvärdera
respektive metod. En begränsande faktor har varit saknaden av riktiga SAR-data. Algoritmerna
har därför testats på tre olika typer av bilder. Dessa är simulerade testdata, bildchip av SAR-data
från MSTAR-databasen och IR-bilder. Algoritmerna är ursprungligen framtagna för SAR-bilder
med dessa bilders SNR och typ av brus, varför en viss anpassning vad gäller parameterval var
tvungen att göras för att de skulle fungera tillfredsställande på IR-bilder. Inget test av algoritmerna på någon riktig SAR-bild komplett med omgivning och bebyggelse har kunnat göras då de
bilder som tagits från nätet endast innehöll mål med låg omgivande brusnivå. Kapitlet börjar med
att redogöra för de resultat som erhölls med simulerade data, och därefter presenteras resultat
erhållna för de riktiga SAR-målen. Sedan kommer ett kapitel med iterativa s.k. Monte-Carlokörningar där man successivt låter målet drunkna i brus för att få en uppfattning om hur väl respektive metod undertrycker bruset. Till sist kommer testas algoritmerna på IR-bilder. Signalbrusförhållandena som nämns i detta kapitel är beräknade enligt
( 5-1 )

 max amplitud (målen) 
 .
SNR = 10 log10 
 max amplitud (bakgrunden) 

5.2

Simulerade SAR-bilder

5.2.1

Inledning

Den simulerade bilden bestod av en i grunden brusfri bild där mål av olika storlek och styrka placerats ut. Därefter adderas till denna bild exponentialfördelat brus vilket ger en skaplig överensstämmelse med riktiga SAR-bilder. Kanterna på målen blir väldigt skarpa, vilket inte är realistiskt. Detta gör att det blir lättare att diskriminera de stora målen. Storleken på målen varierar,
som syns i Figur 5-1, ganska ordentligt. De två stora målen anses vara ointressanta och skall i
största möjliga mån diskrimineras. Då målen är så stora att hela referensramen innesluts av de
stora målen kommer detektionsalgoritmerna att diskriminera dessa mål väl. SNR för denna bild
är 10dB vilket motsvarar SNR för SAR-chipen från MSTAR-databasen. I en riktig SAR-bild
finns objekt som höjer nivån hos bruset exempelvis byggnader, vägar och träd men detta tas ej
hänsyn till i denna simulering.

5.2.2

Brusmodell

Brusmodellen för denna bild finns beskriven i kapitel 3.2. Bruset genereras i Matlab genom att
summera två kvadrerade normalfördelade bruskomponenter. Detta skapar, se bilaga A, ett exponentialfördelat brus. Då de normalfördelade komponenterna har väntevärde noll och standardavvikelse ett får exponentialfördelningen väntevärde och standardavvikelse två.
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Figur 5-1

5.2.3

Den ursprungliga bilden, logaritmerad för ökad kontrast.

Resultat för detektionsalgoritmerna

Målen är väldigt lätta att detektera vilket gör att det är lätt att hitta en tröskel där alla mål detekteras utan falsklarm. I Figur 5-2 till Figur 5-4 är sannolikheten för falsklarm satt till ett på tiotusen,
vilket då bilden innehåller 40000 pixlar, borde ge cirka tio falsklarm. CA-cfaren klarar inte riktigt
att undertrycka de stora målen men man ser i Figur 5-2 att mitt på de största målen minskar antalet detektioner. 2parameter-detektorn med tröskeln framräknad med t-fördelning erhåller resultat
enligt Figur 5-3. I Figur 5-3 ser man att de stora målen undertryckts och att approximationen med
t-fördelning ger för låg tröskel. Detta är rimligt då bruset i bilden är spikigare än vad normalfördelat brus är. Om tröskeln istället höjs till 3/2 gånger tröskeln i Figur 5-3 blir resultatet enligt
Figur 5-4. Detta är en rimligare tröskel då antalet falsklarm enligt tidigare borde vara ~ 10 med
given falsklarmssannolikhet. Man ser också att målens storlek ej minskat nämnvärt vilket möjliggör tröskelhöjningen. Då OS-detektorn i sin uppbyggnad är ganska lik ovanstående algoritmer
erhålls liknande resultat för denna, men dessa har utelämnats av utrymmesskäl.
Gammadetektorn skiljer sig lite från de övriga då referensramen och testområdet har större utbredning än en pixel. Detta gör att antalet ensamma falsklarm minskar, d.v.s. den slätar ut bruset
men är en aning okänsligare att uppfatta de stora målen. Till denna algoritm kan man heller inte
analytiskt räkna ut någon tröskel, vilket gör att den direkta jämförelsen med ovanstående algoritmer är svår att göra. Figur 5-5 erhålls med en tröskelsättning som garanterat detekterar samtliga
mål. I Figur 5-5 syns delar av de stora målen fortfarande men det finns i stort sett inga falsklarm
utöver dessa. Man ser också att övriga mål detekterats nästan fullständigt vilket beror på det annorlunda utseendet hos ramen och mittområdet. Här skulle man kunna höja tröskeln ytterligare
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för att diskriminera mer av de stora målen och få bort samtliga falsklarm vilket framgår av Figur
5-6. Då kommer dock antalet detekterade pixlar på målen att börja minska vilket inte är önskvärt.
En höjning av tröskeln hade också kunnat göras för 2parameter-detektorn, men istället för att
riskera att missa mål använder man någon av de diskrimineringsalgoritmer som beskrivits i kapitel 4.6 och 4.7.

Figur 5-2

CA-detektorn med något höjd tröskel relativt den uträknad enligt kapitel 4.2.
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Figur 5-3

Figur 5-4

2parameter-detektorn med låg tröskel.

2parameter-detektorn med högre tröskel justerad enligt text ovan.
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Figur 5-5

Gammadetektorn med låg tröskel.

Figur 5-6

Gammadetektorn med hög tröskel.
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5.2.4

Resultat med både detektions- och diskrimineringsalgoritmerna

Jag har testat följande kombinationer: 2parameter-detektorn + EFF:en samt gammadetektorn +
QGD:n. Plustecknet betyder att man multiplicerar det binära svaret från 2parameter-detektorn
med samma svar från EFF-algoritmen och analogt för gammadetektorn och QGD:n. Fördelen
med detta är att man kan ha låg tröskel vid första behandlingen av bilden och ändå reducera antalet falsklarm. Jag har låtit EFF:en och QGD:n beräkna hela bilden om igen. Egentligen skall den
endast användas på områden där 2parameter- eller gammadetektorn upptäckt mål för att minska
beräkningstiden. QGD:n måste tränas, vilket liksom mycket annat är enkelt på simulerade data då
man vet vilka mål som skall undertryckas resp. förstärkas. Träningschipens storlek beror på största målets storlek, och sedan genereras en given mängd mål- och klotterchip. Det som gör träningen lätt är att skillnaden mellan träningsmål och testmål är väldigt liten samt att det är enkelt att
skapa en stor mängd träningschip. Gällande klotterchipen genereras dessa som tomma chip med
endast exponentialfördelat brus i botten. Även dessa stämmer väldigt bra överens med bildens
bakgrund då bildens bakgrundsnivå är konstant. Detta gör att algoritmen efter träning fungerar
mycket bra. Jämförelse mellan Figur 5-3 och Figur 5-7 samt mellan Figur 5-5 och Figur 5-8 visar
att man med EFF:ns resp. QGD:ns hjälp kunnat undertrycka samtliga falsklarm utan att målens
storlek minskat alltför mycket. QGD:n är tränad på vanligt sätt genom lösning av minstakvadratproblemet. Metoden har även tränats med Matlabs inbyggda neurala nätverksrutiner vilket gav
ungefär samma resultat. En viktig skillnad vad gäller beräkningshastighet finns då implementeringen av gammadetektorn och QGD:n gjorts med FFT, (Fast Fourier Transform), vilket gör dessa algoritmer avsevärt snabbare än övriga.

Figur 5-7

2parameter-detektor, låg tröskel, tillsammans med EFF.
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Figur 5-8

5.2.5

Gammadetektor, låg tröskel, tillsammans med QGD.

Sammanfattning

Resultaten i ovanstående avsnitt är tillfredsställande då man kan hitta en tröskelsättning som undviker att upptäcka de stora målen men ändå detekterar de små. Bilden är inte särskilt svår men de
stora målen har en SNR-nivå som är 2dB under SNR-nivån för de små målen, vilket ställer vissa
krav på algoritmerna. Uppenbarligen diskriminerar metoderna storlek vilket var meningen. Någon inbördes jämförelse är svår att göra bara utifrån denna bild men generellt kan sägas att för
mål med utbredning av aktuell storlek så drar både gammadetektorn och QGD:n fördel med sitt
jämförelseområde.
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5.3

Riktiga SAR-mål

5.3.1

Inledning

I detta kapitel testas algoritmerna på riktiga SAR-bilder föreställande olika mål. Dessa bilder innehåller ingen bakgrund och dessutom endast ensamma objekt. Jag kombinerar därför ett mindre
antal sådana bilder och lägger på mer brus för att simulera svårare bakgrund.

Figur 5-9

Några olika målchip, T72 till vänster och i mitten, BTR70 till höger.

Bilderna i Figur 5-9 är exempel på hur SAR-målen från MSTAR-databasen ser ut. Målens storlek
är ungefär 30x40 pixlar och SNR är ~10 dB. Målen föreställer en stridsvagn, T72, samt ett transportfordon av typ BTR70.

5.3.2

Brusmodell

Att använda de enskilda chipen i Figur 5-9 är inte så spännande, så därför har jag skapat en SARbild snarlik min simulerade bild genom att först plocka bort målet från ett chip så att ett klotterchip innehållande autentiskt SAR-klotter erhålls. Fördelningen av klottret i de ursprungliga chipen har identifierats som en gammafördelning med ett histogram, se Figur 5-10. Den identifierade gammafördelningen består av tre stycken exponentialfördelade stokastiska variabler med parametrar enligt kapitel 3.2, d.v.s. väntevärde och standardavvikelse lika med 2. Detta gör att bruset är gammafördelat med parametrar 3 och ½.
1
Brusmodellen blir analogt med kapitel 3.3: X = X brusfri + n där n ∈ Γ(3, ) .
2
När detta gjorts kan man simulera bruset i en godtyckligt stor bild. Därefter adderas ett antal mål
till det simulerade bruschipet varefter en SAR-bild, äkta i varje målkomponent, erhålls, se Figur
5-11. T72 är de mål som ligger i centrum samt det i nedre högra hörnet. Övriga mål är BTR70
vriden på olika sätt. Inte heller denna bild är helt realistisk då det inte finns några naturliga falska
mål såsom träd, hus vägar och dylikt. Målens storlek och styrka är relativt lika, vilket gör det
svårt att diskriminera något mål. De två mål som ligger nära varandra är en svårighet, då det finns
risk att metoderna upplever det som ett mål om de inte är tillräckligt känsliga. Bilden är för enkel
för att de lite mer invecklade algoritmerna skall komma till sin rätt då det går att från början lägga
en konstant tröskel i bilden och detektera samtliga mål utan brus. Av denna anledning höjer jag,
se Figur 5-11, grundbruset i ursprungsbilden så att SNR för målen blir ungefär 3dB. Detta gör att
man får fler falsklarm om man vill att lika stor del av målen skall återges lika exakt.
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Figur 5-10

Figur 5-11

Histogram över det simulerade bruset och bruset från ett MSTAR-målchip.

Den simulerade bilden med några målchip integrerade med identifierat brus, logaritmerad.
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5.3.3

Resultat för detektionsalgoritmerna

Figur 5-12 till Figur 5-14 på nästkommande sidor visar resultaten som erhålls av OS-,
2parameter- och gammadetektorn. För brusfördelningen i denna bild gäller inte de trösklar som
beräknats för exponentialfördelat brus varför trösklarna här uteslutande satts ad hoc. Trösklarna
är valda så att acceptabel upptäckt av målen erhålls. Målen i denna bild är större än de i föregående kapitel och har dessutom oregelbunden utbredning. Detta gör att kanterna på målen är svårare att urskilja, vilket gör det svårare att detektera målen med bibehållen storlek. SNR är i denna
bild mycket lägre än tidigare, vilket gör att man får betydligt fler falsklarm. Denna bild ställer
högre krav på algoritmerna och ger därför en bättre fingervisning om hur de fungerar.

Figur 5-12

OS-detektor, låg tröskel.
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Figur 5-13

Figur 5-14

2parameter-detektor, låg tröskel.

Gammadetektor, låg tröskel.
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5.3.4

Resultat med både detektions- och diskrimineringsalgoritmerna

För att reducera falsklarmen för 2parameter-detektorn körs EFF:en på samma bild precis som för
simulerade data. Detta möjliggör, som Figur 5-15 visar, att det går att hitta en tröskel som i stort
sett fullständigt eliminerar falsklarmen. Motsvarande resultat med gammadetektor + QGD följer
sedan i Figur 5-16.

Figur 5-15

Figur 5-16

2parameter-detektor, låg tröskel, och EFF.

Gammadetektor, låg tröskel och QGD.
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5.3.5

Sammanfattning

Som bilderna visar erhålls bra resultat trots att SNR mellan mål och klotter är så lågt som 3dB.
Bilden hade varit svårare om det funnits några objekt som skulle diskrimineras och då hade resultat säkert inte blivit lika bra. Några iakttagelser går att göra. Man ser är att antalet falsklarm är
ungefär lika många för OS- som för 2parameter-detektorn, medan de är betydligt färre för gammadetektorn med lika stor del av målen detekterade. Detta beror troligtvis på att gammadetektorn
precis som för de simulerade målen fyller i målen vilket beror på att jämförelseområdet är utbrett
istället för en pixel. Detta gör att varje pixel inte slår igenom lika hårt för gammadetektorn och
därför blir falsklarmen större men också ordentligt reducerade i antal. Man skulle givetvis kunna
utöka jämförelseområdet för övriga metoder, men detta har inte gjorts då det skulle öka beräkningstiden ytterligare. Man kan också säga att det är till gammadetektorns fördel att det är så lätt
att summera flera pixlar samtidigt. Båda diskrimineringsalgoritmerna fungerar bra, men EFF:en
fungerar inte ensam utan måste kombineras med en detektionsalgoritm till skillnad mot QGD:n.

5.4

MonteCarlo-simuleringar

5.4.1

Inledning

MonteCarlo-simuleringarna, (MC-simuleringarna), utgörs här av en iterativ slinga där brusnivån
för varje körning höjs. När detta gjorts upprepas hela slingan ett antal gånger med brus med
samma fördelning men annan realisering för att minimera slumpens påverkan. Målet kommer, då
SNR minskas genom att brusets amplitud ökar, att undan för undan dränkas av bruset tills det inte
går att detektera längre. En sådan körning ger en viss uppfattning om undersökt metods förmåga
att trycka ner bruset och extrahera målet. Jag har gjort två olika MC-körningar, den ena på en
simulerad bild och den andra på ett riktigt SAR-mål föreställande stridsvagn T72, se Figur 5-17
och Figur 5-18. Den simulerade bilden innehåller ett tänkt mål samt ett stort falskt mål med SNR
2dB under målet medan bilden med det riktiga SAR-målet endast innehåller målet. SNR har beräknats enligt uttryck ( 5-1 ).

5.4.2

Brusmodell

När man gör en MC-körning är det viktigt att ha representativ fördelning på bruset. I kapitel 5.3
har klottret för ett SAR-chip identifierats och visat sig vara gammafördelat. Bruset i dessa körningar har därför samma fördelning som bruset i kapitel 5.3. Brusmodellen är X = X brusfri + n där

1
n ∈ Γ(3, ) .
2
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Figur 5-17

Den simulerade bilden, det stora målet är 16x16 pixlar stort och det lilla 4x9 pixlar,
logskala.

Figur 5-18 Bild på SAR-målet (T72).
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5.4.3

Resultat

Här följer resultaten för MC-körningarna som är gjorda för tio olika SNR och 50 olika brusrealiseringar. En viktig del i körningarna med olika SNR är hur tröskeln sätts. Testet på det riktiga
SAR-målet har gjorts på två olika sätt dels den konventionella med konstant tröskel och dels med
en tröskel som anpassar sig till den maximala amplituden i bilden, i detta fallet den maximala
amplituden dividerad med en konstant. För den simulerade bilden har endast tröskelsättningen
som anpassar sig till den maximala amplituden använts. Den konstanta tröskeln är lagd precis så
att inga falsklarm erhålls för ursprungsbilden utan brushöjning för samtliga metoder. Antalet detektioner är valt som totala antalet detekterade pixlar utöver målet dividerat med antalet pixlar
detekterade för ett givet mål. Detta görs för att ge de algoritmer som detekterar en större del av
målen fördel. Figur 5-19 och Figur 5-20 erhölls för det riktiga SAR-målet och Figur 5-21 erhölls
för den simulerade bilden.

Figur 5-19 Antal detektioner plottat för olika SNR, konstant tröskel. Riktigt SAR-mål.
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Figur 5-20 Antal detektioner plottat för olika SNR, adaptiv tröskel. Riktigt SAR-mål.

Figur 5-21

Antal detektioner plottat för olika SNR, adaptiv tröskel. Simulerat SAR-mål.
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5.4.4

Sammanfattning

I Figur 5-19 syns tydligt vilka algoritmer som lyckas trycka ner bruset bäst. Brusnivån ligger
ganska konstant för gammadetektorn medan den skenar iväg lite för 2param-detektorn på slutet.
Intressant för båda algoritmer är att de tycks klara så lågt SNR som 2dB innan det spårar ur. Det
som inte framgår av Figur 5-19 är hur stor del av målet som detekteras. Detta tas bättre hänsyn
till då man använder adaptiv tröskelsättning. Viktigt att komma ihåg är att här höjs hela brusnivån. I en riktig bild kanske det finns delar av bilden som ligger på en nivå någonstans mellan
brus- och målnivå vilket givetvis gör att falsklarm uppstår tidigare. Detta syns om man jämför
Figur 5-20 och Figur 5-21 då det från början är fler detektioner i Figur 5-21 än i Figur 5-20. För
∧

de körningar som gjorts med adaptiv tröskel syns tydligt att de algoritmer som ej skalar med σ
tjänar på detta. Gammadetektorn fungerar bra för samtliga körningar, men detta beror delvis på
att den detekterar en stor del av målet, vilket framförallt 2parameter-detektorn inte gör. Man skall
också komma ihåg att för alla metoder förutom gammadetektorn så bestämmer man en tröskelfaktor som multipliceras ihop med teststatistiken, och att man aldrig jämför direkt mot tröskeln
som i detta fall. För den jämförelse som gjorts ovan fungerar gamma- och OS-detektorn bäst.

5.5

IR-bilder

5.5.1

Inledning

Bilderna är tagna av SAAB:s egen IR-sensor. Den är riktad mot en väg och målen som skall detekteras är därför fordon. Beroende på vilket zoomförhållande som används upptar bilden olika
stora områden, och därför blir också målen olika stora. Två olika zoommoder har undersökts, en
där bilden täcker ett stort område och en där bilden täcker i stort sett bara motorvägen. Huvudintresset har lagts på bilderna med den mindre förstoringen, och det är dessa resultat som redovisas.
Anledningen är att det i dessa bilder finns en mängd naturliga objekt såsom träd, hus och framförallt ett värmeverk. Värmeverket är svårt att diskriminera då det är både stort och har hög signalnivå relativt målen. En annan svårighet är att man i bilden även får med himlen, som är kall,
vilket gör att bakgrundsnivån minskar kraftigt i mer än halva bilden. Detta gör det svårare att
jämna ut bilden och få fram skarpa mål. I vissa typer av måldetektering i en IR-bild tar man hjälp
av tiden för att diskriminera falsklarm genom att titta på en tidsserie av bilder. I ett sådant fall är
det inte lika kritiskt med t.ex. värmeverket, då detta skulle skapa falsklarm på samma plats i varje
bild. Eftersom målen är så små kommer det att påverka parametersättningen en hel del för algoritmerna. Detta hjälper dock till att diskriminera värmeverket då detta har stor utbredning. Fördelen som gammadetektorn tidigare haft av att ha utbrett jämförelseområde försvinner dock då den
algoritmen och QGD:n tvingas till en parametersättning som gör övergångarna mellan referensram och bakgrund till endast en pixel breda.
I Figur 5-22 visas en IR-bild där målen och värmeverket är utmärkta. Det är svårt att se målen
med blotta ögat. Konturen längs vänstra kanten av bilden är ett träd som står nära kameran, vilket
gör att det blir stort relativt objekt längre bort. Det ljusa fältet strax ovanför värmeverket är röken
från skorstenen och då denna utbreder sig över himlen, som i övrigt är kall, blir intensiteten för
röken högre än bakgrunden. Detta gör faktiskt utmaningen att hitta mål i denna bild större än vad
många verkliga tillämpningar erbjuder. Normalt tittar man inte mot himlen för att detektera bilar
eller mot marken för att söka efter flygplan. Sammantaget så ställer den här bilden betydligt stör-
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re krav än tidigare bilder vad gäller detektering av mål relativt falska mål men också större krav
på både känslighet och korrektionsmöjlighet hos algoritmen då målen är betydlig mindre och
bakgrunden i bilden mycket mer varierande. Dessa IR-bilder har väldigt stora nivåskillnader i
bakgrunden beroende på om den består av mark eller himmel. Sedan har målen väldigt spikig
karaktär d.v.s. de är i stort sett punktmål. Detta gör att vissa algoritmer får svårt att återge bilden
korrekt, då det inte är möjligt att krympa ramen så att en optimal nivåjämförelse kan göras.
I Figur 5-23 syns att värmeverket höjer markens värme, vilket gör att det skiljer en hel del mellan
bilden även då man befinner sig på marken. Bilarna framträder sämre om de är nära värmeverket
än då de befinner sig längre ifrån.

Figur 5-22

Exempel på IR-bild, den övre halvan av bilden är himmel.
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Figur 5-23

5.5.2

3D av Figur 5-22 vilket tydligt visar värmeverket och referensnivåns ojämnhet.

Resultat för detektionsalgoritmerna

På grund av bildernas ovan nämnda ojämnhet i bakgrundsnivå kommer de algoritmer som tar
hänsyn till variansen hos bilden att vara överlägsna, speciellt i förmåga att jämna ut himlens och
värmeverkets varierande intensitet. Då målen är små kommer amplitudskalningen inte bli lika
stor som tidigare då variansen inte hinner öka över målet. På kommande sidor visas bilden efter
man tagit hänsyn till medelvärdet, CA-detektering, och efter man tagit hänsyn till både väntevärde och varians 2parameter-detektering. Figur 5-24 och Figur 5-25 erhålls av CA- resp.
2parameter-detektorn. Vid en jämförelse mellan Figur 5-24 och Figur 5-25 inses vilken inverkan
standardavvikelsen har då värmeverket och himlen försvunnit helt i Figur 5-25 medan de finns
kvar i Figur 5-24. CA-detektorn klarar av att jämna ut bakgrundsnivån vilket inses av att molnen
höjts till samma nivå som marken. Antalet falsklarm över marken är fler i Figur 5-25 vilket delvis
beror på att om man vill att målen skall framträda lika tydligt måste tröskeln läggas närmare bruset för 2parameter-detektorn då denna, som tidigare beskrivits, skalar ned amplituden. Gammadetektorn ger ungefär samma resultat som 2parameter-detektorn vilket framgår av Figur 5-26.

56

Figur 5-24

Figur 5-25

CA-detektorn, normal tröskel.

2parameter-detektorn låg tröskel.
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Figur 5-26

5.5.3

Gammadetektorn, låg tröskel.

Resultat med både detektions- och diskrimineringsalgoritmerna

För bilderna ovan behöver antalet falsklarm minskas. Detta görs antingen med EFF- eller QGDalgoritmen. Vid användning av EFF-algoritmen så urartar det då fönsterstorleken, som skall vara
dubbelt så stor som målen, bör sättas till endast 5x5 pixlar. Detta gör att algoritmen fungerar dåligt och detekterar mål på många ställen då det i bilden finns åtskilliga förhöjningar av denna
storlek. Målens spetsighet ger också problem då det i stort sett bara är ett par pixlar som är höga.
Algoritmens känslighet är heller inte till belåtenhet. För att kringgå detta sätts fönsterstorleken till
9x9 pixlar, vilket avhjälper problemet genom att man får betydligt färre detekteringar och täcker
in hela målbasen och inte bara den absoluta toppen. Detta gör att detektionerna blir tydligare. Det
är dock svårt att få den att detektera målet som är utmärkt som andra från vänster, då detta är för
spetsigt och inte lika stort som övriga mål. Detta gör att målet inte återges lika exakt och starkt
som övriga mål. Detta ställer också till problem när man multiplicerar ihop resultaten, vilket gör
att detta målets detektioner blir en aning försvagade. EFF-algoritmen är bra på att diskriminera
värmeverket, och detta försvinner helt. Resultatet framgår av Figur 5-27. Antalet falsklarm är
reducerade i Figur 5-27 relativt i Figur 5-25, men man skulle kunna få ännu bättre resultat genom
att höja tröskeln för 2parameter-detektorn och på så sätt skjuta över större ansvar på den.
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Figur 5-27

2parameter-detektorn, låg tröskel och EFF.

Slutligen kombineras gammadetektorn och QGD:n. Innan QGD:n kan användas måste den tränas
på något av i kapitel 4.6 beskrivna sätt. För dessa bilder har träningen gjorts med minstakvadratmetoden. Det är inte alldeles enkelt att i förväg förstå vilket resultat en given strategi för urvalet
av mål respektive klotterchip kommer att ge. Två olika urvalsstrategier har provats som båda två
ger ett bra slutresultat men som för QGD:n ensam ger olika resultat. Eftersom tillgången på dessa
data är god kan man här träna på ett mer realistiskt sätt.
Den första strategin, benämnd kompletteringsstrategi, är att träna QGD:n på ett sätt som gör att
den kompletterar gammadetektorn och alltså är bra där gammadetektorn är sämre och vice versa.
Genom inspektion av Figur 5-26 skall QGD:n enligt denna kompletteringsstrategi vara bra på att
trycka ner bruset runt målen men tillåts vara sämre på att undertrycka molnen och värmeverket.
Därför väljs klotterchipen uteslutande från omgivningen runt målen och de olika målchipen som
träningsmålen. Målchipsen tas ut från en serie av bilder då det i varje bild endast finns 2-3 mål.
Målen skiljer sig en del från en bild i serien till nästa, vilket gör att beroendet av hur många olika
mål algoritmen tränas mot blir ganska stort. Desto fler mål den måste anpassa sig till desto sämre
blir förmågan att undertrycka brus men desto bättre på att detektera mål. Om bruset skall undertryckas ordentligt skall alltså antalet olika mål inte vara för stort, och de olika bruschipen bör
heller inte skilja sig för mycket. Figur 5-28 visar resultatet. Algoritmen testas sedan på andra
klotterchip än den tränats på. Figur 5-28 ser inte så bra ut men kombinationen ger gott resultat.
Man har fått bort falsklarmen runt målen, men en del av värmeverket är kvar. Om man tittar på
en serie av bilder kommer dessa indikationer vara stillastående vilket gör dem ointressanta.
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Figur 5-28

Figur 5-29

QGD tränad enligt kompletteringsstrategi.

Gammadetektorn och QGD tränad enligt kompletteringsstrategi.
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Den andra träningsstrategin är mera konventionell då träningschipen väljs ut så att de inkluderar
värmeverket, och även vissa delar av bilden som liknar målen tillåts vara klotterchip. Antalet
olika mål är fler, vilket gör att parametrarna får ett större anpassningsområde och därför sämre
anpassningsförmåga lokalt runt målen. Resultatet blir bra då man kan sätta en tröskel som eliminerar i stort sett allt utom målen med storleksmässigt bibehållna målindikationer, se Figur 5-30.

Figur 5-30

5.5.4

Gammadetektor + QGD konventionell strategi , hög tröskel

Prestanda för diskrimineringsmetoderna

För att på ett strukturerat sätt belysa resultaten av de olika träningssätten görs ROC-kurvor,
(ROC:Receiver Operating Characteristics), för båda viktvektorerna och med likadana mål och
klotterchip som de tränats emot. Ett ROC-diagram visar hur stor sannolikheten för detektion är
för ett givet antal falsklarm. Detta har också gjorts för EFF:en på likadan uppsättning av data.
Datamängden bestod av totalt 400 datachip där de 200 första var målchip och övriga 200 klotterchip. Resultaten visas i Figur 5-32, Figur 5-34 och Figur 5-36. Plottarna på de exakta värdena på
hur respektive algoritm bedömde chipen visas i, Figur 5-31, Figur 5-33 och Figur 5-35. I Figur
5-31, Figur 5-33 och Figur 5-35 visar de 200 första värdena hur målchipen klassats och de 200
sista värden visar hur klotterchipen bedömts. Målchipen i datamängden med vilken resultaten
erhålls är tagna ur flera bilder och maxvärdet är centrerat i varje chip. Klotterchipen är slumpvis
plockade ur en bild i serien där målen är bortplockade. Detta gör att klotterchipen inte är samma
klotterchip som QGD tränades mot. Klotterchipen är tagna ur den del av bilden där värmeverket
och bilarna finns och består därför inte av moln utan uteslutande mark. Målchipen är däremot
samma, men fördelningen, d.v.s. hur många gånger varje chip förekommer i datamängden, är inte
densamma som träningsfördelningen.
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Figur 5-32 erhålls genom att låta en konstant tröskel löpa från maxvärdet av alla målchip till
minvärdet av alla målchip i Figur 5-31. För varje tröskelvärde räknas sedan antalet målchip som
har ett högre eller lika högt värde som tröskelvärdet. Även hur många klotterchip som har högre
eller lika högt värde som tröskeln beräknas. Då detta gjorts för samtliga olika tröskelvärden kan
ROC-kurvan ritas. Genererandet av Figur 5-34 resp. Figur 5-36 går till på samma sätt fast man
låter tröskeln löpa i Figur 5-33 resp. Figur 5-35.
Av en jämförelse mellan Figur 5-34 och Figur 5-36 kan man dra slutsatsen att det är bättre att
träna QGD på många olika målchip om man vill att algoritmen skall fungera generellt. Samtliga
kurvor har Pd = 0 för antal falsklarm = 0. Det som är intressant är vid hur många falsklarm
som Pd = 1.0 eller i närheten av detta värde. Ur genereringen av dessa plottar kan man alltså erhålla vilka trösklar man bör använda för respektive algoritm för önskad detektionssannolikhet.
Man ser att QGD:n tränad på samtliga mål har klart lägst antal falsklarm vid Pd = 1.0 för denna
typ av data. Det är också informativt att se hur förhållandevis stor inverkan olika träningsstrategier har på QGD.

5.5.5

Sammanfattning

Algoritmerna fungerar väl även för dessa IR-bilder. Här verkar det inte vara någon större skillnad
mellan metoderna då gammadetektorn ej kan dra nytta av det utsträckta testområdet längre. För
dessa bilder är det snarare en nackdel. Man inser dock nyttan av dessa typer av algoritmer då man
testar dem på dessa bilder för här är det svårt att urskilja målen med blotta ögat. Betydelsen av
standardavvikelsen i en bild blir också tydlig då CA-detektorn ej klarar av att trycka ner stora
områden med hög intensitet t.ex. värmeverket. Detta klarar både gamma- och 2parameterdetektorn bra, trots att nivån fluktuerar en del både bland molnen och över värmeverket. Bägge
diskrimineringsalgoritmer fungerar bra med liten fördel för QGD:n då den fungerar lite bättre
enligt ROC-kurvorna, under förutsättning att den tränas på rätt sätt.
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Figur 5-31

Figur 5-32

EFF:ns klassning av datat

Upptäcktssannolikhet mot antal falsklarm för EFF.
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Figur 5-33

Figur 5-34

QGD tränad på få mål enligt kompletteringsstrategin, klassning av data.

Upptäcktssannolikhet mot antal falsklarm för QGD tränad enl. kompletteringsstrategi.
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Figur 5-35

Figur 5-36

QGD tränad på alla mål och nedtryckning av värmeverket, klassning av data.

Upptäcktssannolikhet mot antal falsklarm för QGD tränad på konventionellt sätt.
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6

SLUTSATSER

Samtliga beskrivna algoritmer är testade på simulerade SAR-data, riktiga SAR-mål och slutligen
IR-bilder. Målsättningen med detta arbete var att dels få algoritmerna implementerade och fungerande i Matlab på ett tillfredsställande sätt och dels att i den mån det var möjligt, undersöka och
jämföra prestanda för dem.
Samtliga algoritmer fungerar på alla tre olika typer av data. För att kunna göra en ordentlig jämförelse av metoderna måste man vilket tål att poängteras ytterligare en gång, ha tillgång till mer
realistisk SAR-data framförallt scener där det finns bakgrund som ger upphov till falsklarm. Detta var fallet för IR-bilderna, och för dessa bilder blev också falsklarmen ett större problem än för
övriga bildtyper.
Ur de jämförelser som gjorts med hjälp av, MC-körningen på bilden med riktigt SAR-mål resp.
den simulerade bilden samt ROC-kurvorna för diskrimineringsalgoritmerna på IR-bilder kan man
trots allt göra vissa iakttagelser. För MC-körningen görs följande: Gamma-detektorn har klart
lägst antal målstora detektioner av samtliga detekteringsalgoritmer för konstant tröskel och den
står sig också bra i konkurrensen då tröskeln ändras beroende av maximalt utslag. Detta erhålls
trots att den skalar amplituden. Man ser också att CA- och OS-detektorn fungerar bra för de enklare bilderna i förmåga att återge målen, och i många fall bättre än gamma- och framförallt
2parameter-detektorn.
Vad gäller diskrimineringsalgoritmerna EFF och QGD så fungerar båda två bra. Det som skiljer
dem åt är att bara QGD:n kan användas helt fristående då EFF:en ger för stora detektionsområden
och inte urskiljer målen särskilt exakt. Vad gäller förmågan att diskriminera särskilda mål fungerar båda två tillfredsställande. För IR-bilderna blev resultatet ett annat. De två amplitudskalande
detektionsalgoritmerna fungerar klart bäst sett över hela bilden, då de är känsligare för stora
skillnader i amplitud och därför eliminerar både molnen och värmeverket på ett sätt som varken
CA- eller OS-detektorn klarar av. Inbördes är 2parameter- och gammadetektorn ganska jämbördiga, vilket inte är förvånande då man i dessa bilder tvingas till en parametersättning som gör
gammadetektorns referensram och undersökningsområde väldigt lik 2parameter-detektorns på
grund av målens litenhet. För IR-bilderna har en jämförelse mellan diskrimineringsalgoritmerna
gjorts där klotterdatat bestod av chip från området där respektive detektionsalgoritm de kombineras med har problem med falsklarm. Slutsatser att dra av denna jämförelse är att QGD-algoritmen
fungerar bättre än EFF-algoritmen, då detektionssannolikheten är högre för QGD-algoritmen för
givet antal falsklarm. QGD-algoritmen går även här att ensam förlita sig på medan EFFalgoritmen bör kombineras för att ge bra resultat.
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FRAMTIDEN

Det finns en hel del kvar att göra, varav det viktigaste är att testa algoritmerna på riktiga SARbilder när dessa finns tillgängliga. För de enklare metoderna d.v.s. CA-, OS- och 2parameterdetektorn, finns kanske inte så mycket övrigt att göra förutom att optimera tröskelsättningen och
möjligen experimentera med större testområden. För övriga metoder finns en hel del kvar att utreda. Det bör göras systematiska beräkningar och tester för att optimera parametrarna för gammadetektorn och QGD-algoritmen, framförallt designparametrarna för resp. kärna. Viktningen av
centrumkärnan relativt den omgivande kärnan är också något som behöver utredas ordentligt.
Denna viktning har vid test visat sig spela stor roll för resultatet. Man kan också experimentera
med olika form på ringen. Eventuellt kan en elliptisk form ge förbättrad detektion för mål med
ickesymmetrisk utbredning, vilket de riktiga SAR-målen faktiskt har. Man skulle då också kunna
experimentera med ellipser vridna på olika sätt beroende på målens orientering.
Träningen kan utvecklas genom användande av neurala nät och olika normer på det sätt som beskrivits i [4]. Tröskelsättning för EFF är ytterligare något att testa på en stor datamängd, för att
undersöka hur framräknade trösklar överensstämmer med verkligheten och om det går att urskilja
mål av en speciell styrka.
Ytterligare något som behöver göras innan man har ett fungerande ATD-system, se kapitel 1.2, är
att snabba upp behandlingen genom att inskränka diskrimineringsalgoritmernas undersökningsområde till områden som anses intressanta av respektive detekteringsalgoritm. Detta kan göras
genom att ta ut chip med måldetektion av given storlek ur bilden som t.ex. gammadetektorn genererar och därefter gruppera alla detektioner i det chipet runt t.ex. den starkaste detektionen och
därefter låta vald diskrimineringsalgoritm klassa dessa chip. Detta gör att området som diskrimineringsalgoritmen används på krymps avsevärt vilket snabbar upp systemet. När detta gjorts återstår att implementera de algoritmer som visar bäst resultat i något mer hårdvarunära språk än
Matlab för att i slutändan erhålla ett ATD-system för realtidstillämpningar.
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BILAGOR
A

STATISTISKA EGENSKAPER FÖR DEN SIMULERADE SCENEN.

I detta avsnitt följer en härledning av att roten ur summan av två stycken kvadrerade normalfördelade stokastiska variabler X , Y ∈ N (0, σ ) blir Rayleigh-fördelad och att summan av de kvadrerade variablerna blir exponentialfördelad. För att visa detta måste fördelningen för både amplitu-

den Z 1 = X 2 + Y 2 och effekten Z 2 = X 2 + Y 2 hos varje pixel beräknas. Ansätt två stycken
gaussiska täthetsfunktioner enligt

f X ( x) =

1

σ 2π

e

−

x2

2σ

2

, f Y ( y) =

1

σ 2π

e

−

y2

2σ 2

.

Då erhålls sannolikhetsfördelningen för rotsumman av dessa i kvadrat som

FZ1 ( z1 ) = P( X 2 + Y 2 ≤ R ) = P ( X 2 + Y 2 ≤ R 2 ) =

∫∫

=

x2 + y2 ≤R2

1
2πσ 2

⋅e

−

x2 + y 2

2σ 2

∫∫ f

X

x2 + y2 ≤R2

( x) ⋅ f Y ( y )dxdy =
(A–1)

dxdy.

Utryck ( A – 1 ) kan skrivas om genom införande av polära koordinater, r = x 2 + y 2 ,
θ = [0 : 2π ] och ser då ut enligt

1

σ

2

Z1

⋅ ∫r ⋅e

−

r2

2σ

2

dr = 1 − e

−

z12

2σ 2

.

(A–2)

0

Derivering av ( A – 2 ) m.a.p. z ger täthetsfunktionen för rotsumman av kvadraterna

f Z1 ( z1 ) =

1

σ

2

⋅ z1 ⋅ e

−

z12
2σ 2

.

(A–3)

Amplituden hos bruset är alltså Rayleighfördelat, vilket är ett specialfall av Weibullfördelningen,
se [7] sida 66. På nästan samma sätt fås för Z 2 = X 2 + Y 2 täthetsfunktionen till
f Z2 ( z 2 ) =

1
2σ 2

⋅e

−

z2
2σ 2

, d.v.s. att summan av kvadraterna blir exponentialfördelad.
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B

STATISTISKA EGENSKAPER FÖR 2PARAMETER-DETEKTORN FÖR
IR-BILDER

I detta avsnitt ges en härledning till att 2parameter-detektorn i gaussiskt brus blir approximativt
t-fördelad. Detta innebär att man vill visa att
∧

X −µ

∈ t (n − 1) .
1
σ ⋅ 1+
n
Enligt förutsättningarna gäller att X är normalfördelad, X ∈ N ( µ , σ ) . Detta ger att väntevärdet av
∧

∧

n stycken sådana variabler µ ∈ N ( µ ,
1
n

n

∧

1
n

σ
n

) . Detta följer av

n

µ = ⋅ ∑ xi ⇒ E[ µ ] = ⋅ ∑ E[ xi ] = µ ,
i =1

(B–1)

i =1

∧
1
 n 1  n 1
var[µ ] = var ∑ xi  = ∑ 2 var( xi ) = ⋅ σ 2 .
n
 i =1 n  i =1 n

(B–2)

∧
1
Vidare gäller att X − µ ∈ N (0, 1 + σ ) enligt grundläggande statistiska regler och då följer att
n
∧

X −µ
1
1+ σ
n

∈ N (0,1) .

(B–3)

Om man med ( B – 3 ) i minne skapar två hjälpvariabler X1 och Y1 enligt
∧

∧

X1 =

X −µ
1
1+ σ
n

∈ N (0,1) och Y 1 =

(n − 1) ⋅ σ 2

σ2

∈ χ 2 (n − 1) enl. [11] sida 7.

Så fås att
∧

Z=

X −µ
1 ∧
1+ σ
n

=

X1
Y1
n −1

∈ t (n − 1) .

Alltså är 2parameter-detektorn i gaussiskt brus approximativt t-fördelad.
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C

FORMLER FÖR DELAR AV VARIANSBERÄKNINGEN FÖR EFFALGORITMEN.

I detta avsnitt anges de formler som ligger till grund för variansberäkningen för EFF-algoritmen i
kapitel 4.7. Härledningar av nedanstående uttryck finns i [5]. Variansen i x-led för 2∆-intervallet
ges av
(σ ∆ ) 2 = 8σ 4 B 2 + 4σ 4 B ⋅ r ( B − 2∆ ) + 8σ 2 F∆ − 8σ 2
x

x

w− 2 ∆

w

∑ ∑D

i=− w j =− w

x
∆

x

[i + 2∆, j ] ⋅ D∆ [i, j ] .

Korskorrelation i x-led mellan 2∆ och 4∆-intervallet ges av

4σ 4 B ⋅ (r ( B − ∆ ) + r ( B − 3∆ ))

ρ 2 ∆ ,∆ x =

w
w
 w− ∆ w

x
x
x
x
+ 4σ 2 ⋅  ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i + ∆, j ] + ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i − ∆, j ]
i = − w+ ∆ j = − w
 i =− w j =− w

w
w
w
w
−
3
∆


x
x
x
x
− 4σ 2 ⋅  ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i + 3∆, j ] + ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i − 3∆, j ].
i = − w+ 3 ∆ j = − w
 i =− w j =− w


Beräkningarna i y-led är analoga. Skillnaden är att förskjutningen sker för j istället för i
i ovanstående formler enligt
w w− 2 ∆

(σ ∆ ) 2 = 8σ 4 B 2 + 4σ 4 B ⋅ r ( B − 2∆ ) + 8σ 2 F∆ − 8σ 2 ∑
y

y

∑D

i =− w j =− w

y
∆

y

[i, j + 2∆ ] ⋅ D∆ [i, j ] ,

4σ 4 B ⋅ (r ( B − ∆ ) + r ( B − 3∆ ))


w

ρ 2 ∆ ,∆ y = + 4σ 2 ⋅  ∑

w− ∆

w

∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2∆ [i, j + ∆] + ∑
y

y

 i =− w j =− w

w

∑D

i = − w j = − w+ ∆

y
∆


y
[i, j ] ⋅ D2 ∆ [i, j − ∆]


w
w


y
y
y
y
− 4σ 2 ⋅  ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i, j + 3∆] + ∑ ∑ D∆ [i, j ] ⋅ D2 ∆ [i, j − 3∆ ],
i = − w j = − w+ 3∆

 i =− w j =− w
w w−3∆

t≥0
t
där r (t ) =  om
, alltså den vanliga ramp-funktionen.
t<0
0
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