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TIIVISTELMÄ

Holografia  on  kolmiulotteisia  kuvia  eli  hologrammeja  käsittelevä  tiede.
Vastaavasti  digitaalisella  holografialla  tarkoitetaan holografisten menetelmien
suorittamista  digitaalisten  laitteiden  avulla.  Tämä  sisältää  hologrammien
tallentamisen,  synteesin  ja  rekonstruktion  digitaalisten  sensorien  ja
tietokoneiden avulla.

Tieteenalana  holografia  on  jo  erittäin  varttunut  ja  sillä  on  nykyään
sovelluksia useilla eri aloilla. Eräitä tavallisimpia ovat digitaaliseen holografiaan
perustuvat  mikroskoopit.  Uudempia  ja  kenties  tulevaisuudessa  yleistyviä
sovelluksia  ovat  ilmakehän  hiukkasia  kuvaavat  holografiset  laitteet.  Oulun
yliopistossa  kehitetty  ICEMET-järjestelmä  on  esimerkki  tällaisista
meteorologisista  sovelluksista.  ICEMET:n  on  suunniteltu  käytettäväksi
todellisen  maailman  käyttöolosuhteissa,  kuten  esimerkiksi  tuulivoimaloiden
päällä.  Vaihtelevien ja usein  ankarien käyttöolosuhteidensa vuoksi  ICEMET-
sensorin  ottamissa  hologrammikuvissa  on  paljon  taustakohinaa  ja
häiriötekijöitä.  Tämän  vuoksi  hologrammeja  on  esikäsiteltävä  ennen  näiden
rekonstruktioprosessia.

Tutkielmaa  varten  kehitettiin  ICEMET-järjestelmän  osana  toimiva
digitaalisia  hologrammeja  esikäsittelevä  tietokoneohjelma,  Holofast.  Ohjelma
käsittelee  kuvia  näytönohjaimen  avulla  OpenCL-kirjastoa  käyttäen.
Näytönohjainta  hyödyntämällä  saavutettiin  huomattavia  parannuksia
suoritusajoissa.  Holofast  suorittaa  hologrammikuville  taustanvähennyksen
mediaanilla jakamalla ja pyrkii karsimaan tyhjät pisaradataa sisältämättömät
kuvat ennen rekonstruktioprosessia.

Tyhjän kuvan tunnistukseen kehitettiin dynaamista datan keruuta käyttävä
järjestelmä,  jossa  kuvista  kerättiin  referenssipinoon  asetettavia  pistearvoja.
Arvot laskettiin tutkimuksessa kehitetyillä tunnistusmenetelmillä. Menetelmät
ovat  minimi-  ja  maksimivärisävyjen  erotus,  varianssi,  keskihajonnan  ja
värisävyjen  erotuksen  tulo,  värisävyjen  määrä,  Shannonin  entropia  ja
gradienttikuvan keskiarvo. Oikeilla parametreilla käytettynä voidaan tyhjistä
kuvista noin puolet  karsia.  Mikäli  pieniä määriä pisaradataa ollaan valmiita
menettämään, voidaan jopa 90 % tyhjistä kuvista tunnistaa.

Avainsanat:  in-line  holografia,  kuvankäsittely,  GPGPU, OpenCL,  pilvipisara,
tyhjä kuva
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ABSTRACT

Holography is a science that deals with three-dimensional images, holograms.
Digital  holography  means  performing  holographic  methods  using  digital
devices.  This  includes  saving,  synthesizing  and  reconstruction  of  holograms
using digital sensors and computers.

Holography is very mature science and it has many applications across all
scientific fields. Digital holographic microscopes are one of the more common
examples.  Holographic  devices  that  take pictures  of  airborne particles  are  a
much  newer application  and  might  become  more  widespread  in  the  future.
ICEMET system, developed in University of Oulu, is a one example of these
meteorological  applications.  ICEMET  is  designed  to  be  used  in  real-world
conditions such as on top of wind turbines. Because of the varying and often
rough operating environment, the digital holograms of ICEMET-sensor contain
high amount of interference. This is why the holograms must be preprocessed
before reconstruction process.

A digital hologram preprocessing software called Holofast was developed for
ICEMET.  The software  processes  images  with  graphics  card  using OpenCL
library.  This  significantly  increased  performance.  Holofast  performs
background subtraction using division with median to hologram images and
tries to prune blank images before reconstruction process.

A dynamic blank image detection system that collects data from images and
pushes  score  values  to  stack  was  developed.  Scores  were  calculated  using
developed detection methods.  The methods are maximum difference of  color
values,  variance,  standard  deviation  multiplied  by  color  value  difference,
number of colors, Shannon entropy and the mean of gradient. With the right
parameters  almost  half  of  the  blank  images  could  be  pruned.  The  prune
percentage can be raised up to 90 % with sacrifice of some droplet images.

Key  words:  in-line  holography,  image  processing,  GPGPU,  OpenCL,  cloud
droplet, blank image
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ALKULAUSE

Tässä  diplomityössä  käydään  läpi  digitaalisen  holografian  taustoja  ja  keskitytään
kuville  tehtävään  esikäsittelyyn.  Esikäsittelyssä  esiintyvää  tyhjien  hologrammien
tunnistusta ei ennen tätä tutkielmaa ole tietääkseni käsitelty juurikaan. Tämän lisäksi
digitaalisesta  holografiasta  ja  holografiasta  ylipäätään  on saatavilla  erittäin  vähän
suomenkielistä  materiaalia,  mikä  osaltaan  vaikutti  työn  kielivalintaan.  Toivonkin
tämän diplomityön tuovan oman lisänsä alan tutkimukseen ja kasvattavan lukijoiden
kiinnostusta holografiaa kohtaan.

Kiitokset  diplomityön  valvojalle  Olli  Silvénille,  toiselle  tarkastajalle  Anssi
Mäkyselle ja työn teknistä toteutusta ohjanneelle Ville Kaikkoselle. Lisäksi haluan
kiittää  Timo  Kanasta  ja  Oulun  yliopiston  optoelektroniikan  ja  mittaustekniikan
yksikköä hienosta työilmapiiristä.

Oulu, elokuu 2018

Eero Molkoselkä



LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET

CCD Charge-Coupled Device, digitaalikameran kenno
CMOS Complementary  Metal  Oxide  Semiconductor,  digitaalikameran  

kenno
DHM Digitaalinen holografinen mikroskopia
GPGPU General-purpose computing on graphics processing units, laskentaa 

näytönohjaimen avulla
OpenCL Open Computing Language, yleinen GPGPU viitekehys
OpenMP Open  Multi-Processing,  monisäikeistys  (engl.  multithreading)  

kirjasto



1. JOHDANTO

Holografia  on  menetelmä,  jonka  avulla  pystytään  luomaan  kolmiulotteisia  kuvia,
hologrammeja.  Nimitys  tulee  kreikan  kielen  sanoista  hòlòs,  kokonainen  ja  grafè,
kirjoittaminen.  Tämä  kiteyttää  hyvin  hologrammien  olemuksen:  teoriassa  niihin
tallentuu kaikki  visuaalinen tieto  kohteesta.  Tarkemmin sanottuna  hologrammi on
tallenne  kohteen  ja  käytettävän  referenssivalon  välisen  interferenssin
intensiteettiprofiilista  tietyltä  etäisyydeltä  [1].  Helpoin  tapa  hologrammien
ymmärtämiseen on tutkia niiden oleellisimpia ominaisuuksia:

• Hologrammeihin  tallentuu  tieto  valon  vaiheesta,  mikä  antaa  niille
syvyysakselin ja tekee niistä kolmiulotteisia [1].

• Holografiassa  valon  kokoaminen  linssillä  ei  ole  välttämätöntä,  vaan  sen
annetaan  usein  hajota  tallennusmedialle  [2].  Hologrammi  on  siis  tallenne
kohteen valokentästä.

• Hologrammien muodostamiseen tarvitaan koherentti valonlähde kuten laser.
• Hologrammi  vaatii  syntyäkseen  referenssivalon,  joka  kohdistetaan  samalle

tallennusmedialle kohteesta heijastuva valon kanssa.
• Hologrammin  sisältävä  kuva  on  katseltavissa  vain  jonkinlaisen

rekonstruktioprosessin jälkeen [3].
• Hologrammin  tallennusmedian  pintakuvio  muistuttaa  paljolti

satunnaiskuviota ja on verrattavissa esimerkiksi CD-levyn pintaan.

Holografia  mielletään  usein  tieteiselokuvien  teknologiana,  joka  mahdollistaa
esimerkiksi kolmiulotteisten kuvien tuomisen todelliseen maailmaan. Vaikka tällaiset
holografiaan  perustuvat  volumetriset  näytöt  voivat  hyvinkin  olla  mahdollisia
tulevaisuudessa,  on  tämä  käsitys  kaukana  holografian  arkipäiväisemmistä
sovelluksista  ja  sen  tarjoamista  mahdollisuuksista.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi
setelirahoissa  ja  passeissa  käytettävät  väärennöksenestokuviot.  Hologrammit  ovat
monille tuttuja myös taideteoksista ja koriste-esineistä. Koristekäyttöön ja tuotteiden
pakkauksiin kiinnitettäviä hologrammeja valmistaa esimerkiksi suomalainen yritys
ISCENT [4].

Tietotekniikan alan nopea kehitys on mahdollistanut digitaalisen holografian, eli
hologrammien kanssa työskentelyn digitaalisia välineitä käyttäen. Hologrammit eivät
ole  enää  vain  paperille  liimattuja  kiiltäviä  tarroja  tai  taidetta  lasilaatalla,  vaan
digitaalisia kuvia, joita pystytään käsittelemään tietokoneohjelmilla. Tämä avaa oven
täysin uudenlaisille sovelluksille. Hologrammien avulla pystytään nyt havaitsemaan,
kuvaamaan  ja  mittaamaan  asioita,  jotka  olivat  ennen  kameratekniikan
ulottumattomissa.  Esimerkiksi  ilmakehän  hiukkasia  tutkivat  meteorologiset
sovellukset hyötyvät holografian tarjoamista mahdollisuuksista [5].

Hiukkasia  kuvaavien  holografisten  laitteistojen  käyttöympäristön  siirtäminen
laboratoriosta  todellisen  maailman  olosuhteisiin  tuo  mukanaan  omat  haasteensa.
Järjestelmien  tulee  nyt  kestää  muuttuvia  sääolosuhteita  ja  jopa  rajua  ympäristön
aiheuttamaa  vaihtelua.  Lisäksi  lian  ja  kosteuden  pääsyä  holografiseen
kuvausjärjestelmään on vaikea välttää vääristämättä samalla itse mittauksia. Likaa ja
taustakohinaa  sisältävien  hologrammien  rekonstruktio  on  vaikeaa  ja  kuvauksen
todellisen kohteen löytäminen voi olla jopa mahdotonta.  Syntyykin tarve esikäsitellä
hologrammeja digitaalisesti ennen niiden rekonstruktiota.

Tässä diplomityössä tehdään katsaus digitaalisen holografian taustoihin, teoriaan
ja  sovelluksiin.  Työ  käsittelee  Oulun  yliopistossa  kehitetyn  digitaaliseen  in-line
holografiaan  perustuvan  pilvipisaroita  kuvaavan  ICEMET-sensorin  toimintaa.



Sensorin palvelimen ohjelmistojärjestelmään kehitettiin GPGPU:ta (General-purpose
computing  on graphics  processing  units) hyödyntävä  kuvankäsittelysovellus,  joka
esikäsittelee  sensorilta  saatavia  hologrammikuvia  suorittamalla  näille  taustan
vähennyksen ja karsimalla tyhjät kuvat. Tutkimuksessa etsittiin ja kehitettiin erilaisia
menetelmiä  tyhjien  hologrammien  tunnistamiseen.  Lisäksi  näiden  menetelmien
tarkkuutta ja suoritusaikoja vertailtiin.
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2. DIGITAALINEN HOLOGRAFIA

2.1. Historiaa

Holografian keksi 1940-luvun lopulla unkarilainen fyysikko Dennis Gabor etsiessään
keinoja  parantaa  elektronimikroskooppien  erotuskykyä  [2].  Suurin  este  olivat
mikroskooppien  objektiivit,  joiden  palloaberraation  aiheuttama  vääristys  rajoitti
resoluution kasvattamista yli tietyn pisteen. Objektiivien parantamisen sijasta Gabor
kehitti  uudenlaisen  menetelmän,  jossa  objektiivit  oli  poistettu  kokonaan.
Menetelmässä kohdetta valaistaan koherentilla valolla ja tämän valon ja kohteesta
heijastuvan valon muodostama interferenssikuvio tallennetaan fotografiselle pinnalle,
jolloin  muodostuu  hologrammi.  Koska  hologrammi  sisältää  tiedon  kohteesta
heijastuneen  valon  amplitudista  ja  vaiheesta,  pystytään  kuva  rekonstruktoimaan
käyttäen optisia välineitä. [2]

Gabor  käytti  valonlähteenään  suodatettua  elohopealamppua,  joka  oli  tuohon
aikaan paras tunnettu tapa tuottaa koherenttia valoa. Elohopealampun tuottama valo
oli  kuitenkin  liian  epäkoherenttia  soveltuakseen  tarkkojen  hologrammien
muodostamiseen,  ja  puute  puhtaista  valonlähteistä  olikin  eräs  syy  holografian
matalalle  suosiolle.  Tilanne  muuttui  1960-luvulla  laserin  keksimisen  myötä  [6].
Vuonna 1962 neuvostoliittolainen Yuri Denisyuk kehitti  holografisen menetelmän,
jossa  hologrammi  tallennettiin  laserin  avulla,  mutta  rekonstruktio  oli  mahdollista
luonnollisella valolla [7]. Denisyukin hologrammi oli siis ensimmäinen hologrammi,
jota pystyttiin katselemaan ilman laseria.  Esimerkki samalla periaatteella luodusta
hologrammista  on  esitetty  kuvassa  1.  Samoihin  aikoihin  Denisyukin  kanssa
Michiganin yliopiston Emmett Leith ja Juris Upatnieks toistivat Gaborin kokeilun
käyttäen  omaa  off-axis  -menetelmäänsä  [8].  Näiden  molempien  tutkimusten
tuloksena syntyivät ensimmäiset laserin avulla luodut hologrammit.

Kuva 1.  Hologrammikuva kahdesta eri kulmasta katsottuna. Kuvan
tekijänoikeudet vapauttanut Georg-Johann Lay.

Digitaalisen  holografian  historian  voidaan  sanoa  alkavan  1960-luvun  lopulla.
Vuonna 1966 Brown ja  Lohmann [9]  toistivat  Gaborin menetelmän ensimmäisen
vaiheen tietokoneen avulla. Heidän luomaansa hologrammia oli mahdollista katsoa
optisen rekonstruktioprosessin jälkeen. Vuotta myöhemmin Goodman ja Lawrence
suorittivat  Gaborin  rekostruktiovaiheen  digitaalisesti  tietokoneella  [10].  Huang
julkaisi  vuonna  1971  tutkimuksensa  Digital  Holography,  jossa  hän  käsitteli
hologrammien  luomis-  ja  rekonstruktiomenetelmiä,  joita  oli  mahdollista  suorittaa
tietokoneella  [11].  Vuonna  1972  Yaroslavskii  rekonstruktoi  numeerisesti
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näytteistettyjä  palasia  Fourier-hologrammeista  [12].  Nämä  projektit  johtivat
räjähdysmäiseen kehitykseen ja 1970-luvun puoliväliin mennessä kaikki digitaalisen
holografian pääperiaatteet oli kehitetty ja testattu. Tarvittavat suodatus- ja Fourier-
muunnos  -algoritmit  olivat  kuitenkin  raskaita  operaatioita  tuon  ajan  tietokoneille,
minkä seurauksena kiinnostus holografiaan laantui 1980-luvulle siirryttäessä. [13]

Digitaalinen holografia saavutti nykyisen tasonsa vasta 1990-luvun lopulla uuden
sukupolven  mikroprosessoreiden  ja  kameroiden  CCD-kennojen  (Charge-Coupled
Device) resoluutioiden nopean kehityksen myötä. Siinä missä vaadittujen laskelmien
suorittamiseen kului  1970-luvulla  tunteja  ja  jopa  päiviä,  pystytään  hologrammeja
rekonstruktoimaan ja syntetisoimaan nykyään reaaliajassa. [14]

2.2. Digitaalisuus

Analogisessa  holografiassa  tallennusmediat  ovat  usein  filmejä,  fototermoplastisia
materiaaleja, fotorefraktiivisia materiaaleja tai polymeerejä. Rekonstruktio tapahtuu
optisesti tallennusmediaa uudelleenvalaisemalla [1]. Käytettävä ”lukuvalo” voi olla
joko koherenttia tai tavallista valoa riippuen hologrammin valmistusmenetelmästä.
Esimerkiksi  Leithin  ja  Upatnieksin  hologrammien  rekonstruktio  tapahtui  laserin
avulla, kun taas Denisyukin tavallisella valolla.

Digitaalisella  holografialla  tarkoitetaan  tietokoneiden  ja  muiden  digitaalisten
laitteiden  hyödyntämistä  holografiassa.  Tällöin  tallennusmediana  toimivat
digitaalisten  kameroiden  CCD-  tai  CMOS-kennot  [1].  Digitaalinen  holografia
voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen:

1. hologrammien tallentaminen ja
2. hologrammien synteesi.

Tallentamisella  tarkoitetaan  hologrammien  kuvaamista  digitaaliseen  formaattiin
kuvatiedostoiksi,  jolloin niitä  pystytään käsittelemään tietokoneella.  Rekonstruktio
tapahtuu  aina  matemaattisesti  takaisinlaskentaohjelmistolla.  Hologrammit  voidaan
rekonstruktoida  simuloimalla  tarvittavaa  lukuvaloa  käyttäen  vastaavia  numeerisia
malleja. [13]

Hologrammien synteesillä tarkoitetaan hologrammien luomista tietokoneen avulla
digitaalisista  kolmiulotteisista  kohteista.  Digitaalisesti  luoduista  hologrammeista
voidaan myös valmistaa fyysisiä analogisia hologrammeja. [13]

2.3. Hologrammien tallentaminen

Hologrammien  tallentamiseen  käytetään  pääasiassa  kahta  eri  menetelmää:  in-line
(myös  on-line  tai  on-axis)  ja  off-axis.  Molemmilla  on  etunsa  ja  ne  soveltuvat
erilaisiin käyttötarkoituksiin.

2.3.1. In-line

In-line holografia, jota myös Gabor käytti,  on menetelmä, jossa kohdetta valaiseva
valo toimii  samalla  myös referenssivalona [2][15].  Erillistä  referenssivaloa ei  siis
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tarvita.  Tämä  tekee  kuvausjärjestelmästä  yksinkertaisemman,  mutta  vaikeuttaa
rekonstruktioprosessia, koska referenssivalo ei ole yhtä yksiselitteinen kuin off-axis
menetelmässä.  Menetelmää  käyttävä  järjestelmä  on  esitetty  kuvassa  2.  In-line
holografia  soveltuu  hyvin  käyttötarkoituksiin,  joissa  kuvattavat  kohteet  ovat  joko
läpinäkyviä tai hyvin pieniä [1].

Kuva 2. Esimerkki in-line -järjestelmästä.

2.3.2. Off-axis

Toisin kuin in-line menetelmässä, off-axis holografiassa kohteesta heijastuva valo ja
referenssivalo  eivät  osu  tallennusmedialle  samassa  kulmassa  [15].  Laserin  valo
jaetaan  kahtia  ja  säteitä  ohjataan  peilien  avulla.  Lopuksi  säteet  yhdistetään
interferometrillä  ja  heijastetaan  tallennusmedialle.  Säteet  voivat  myös  olla
yhdistettyjä  erilaisten  läpivalaisutekniikoiden  avulla.  Menetelmää  käyttivät
ensimmäisen kerran Leith ja Upatnieks [8]. Säteiden välille syntyvän kulman vuoksi
off-axis  holografian  kuvaustilavuus  on  rajatumpi  in-line  menetelmään  verrattuna.
Off-axis järjestelmä on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Esimerkki off-axis -järjestelmästä.
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2.4. Hologrammityyppejä

In-line-  ja  off-axis  -menetelmien  lisäksi  hologrammit  voidaan  jakaa  viiteen  eri
luokkaan näiden diffraktiokuvion ominaisuuksien perusteella:

1. Fresnel,
2. Fraunhofer,
3. linssillinen Fourier,
4. linssitön Fourier ja
5. kuva.

Fresnel-hologrammi syntyy, kun kuvattava kohde on Fresnelin diffraktion alueella
tallennusmediaan  nähden.  Hologrammi  syntyy  siis  lähelle  kohdetta,  jolloin
valonsäteet  osuvat  tallennusmedialle  pallomaisena  aaltona.  Vastaavasti  kohteen
ollessa kauempana Fraunhoferin diffraktion alueella, syntyy Fraunhofer-hologrammi.
Tällöin  säteiden  voidaan  ajatella  kulkevan  tasaisena  rintamana.  Fresnel-  ja
Fraunhofer-hologrammeja  voidaan  mallintaa  Kirchhoffin  diffraktioyhtälöihin
perustuvia Fresnelin- ja Fraunhoferin approksimaatioita käyttäen.

Fraunhofer-hologrammista saadaan Fourier-hologrammi kohteen ollessa tarpeeksi
pieni,  jotta  referenssisäde  saadaan  kulkemaan  sen  ohitse  linssin  avulla.  Fourier-
hologrammien  vaatiman  matalan  resoluution  vuoksi  näiden  käyttö  on  yleistä
digitaalisessa holografiassa.  Kuva-tyyppinen hologrammi muodostuu, kun kohteen
valo tarkennetaan tallennusmedialle  linssin avulla,  mutta  referenssivalon annetaan
levitä. Hologrammityypit on esitetty kuvassa 4. [1]

Kuva 4. Hologrammityypit näiden diffraktion mukaan.
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2.5. Numeerisia menetelmiä

Holografiassa  kohde-  ja  referenssivalojen  kompleksiamplitudeja  O(x,y) ja  R(x,y)
voidaan mallintaa kaavojen  1 ja  2 mukaan. Kaavoissa  o(x,y) ja  r(x,y) ovat valojen
todelliset amplitudit, x ja y koordinaatit tallennusmedialla, φO ja φR valojen vaiheet ja
j imaginaariyksikkö.

O( x , y)=o(x , y )e− jφO(x , y) (1)

R(x , y)=r (x , y )e− jφR( x , y) (2)

Intensiteetti  tallennusmedialla  I(x,y) saadaan kaavan  3 mukaan,  jossa  * tarkoittaa
kompleksikonjugaattia.

I ( x , y)=|O(x , y)+R( x , y)|2

=R( x , y) R∗( x , y)+O (x , y)O∗(x , y )
+O(x , y )R∗(x , y )+ R(x , y )O∗(x , y)

(3)

Amplitudin  siirtofunktio  tallennusmedialla  h(x,y)  noudattaa  kaavaa  4,  jossa  h0 on
valottamattoman tallennusmedian siirtymä,  β vakio ja  τ valotusaika. Digitaalisessa
holografiassa  CCD-kennoja  käytettäessä  h0 voidaan  jättää  huomioimatta.
Alkuperäinen  kuva  pystytään  rekonstruktoimaan  referenssivaloa  simuloimalla  eli
yksinkertaisesti  kertomalla  siirtofunktio  referenssivalon  kompleksiamplitudilla,
jolloin saadaan kaavan 5 yhtälö.

h( x , y)=h0+ βτI ( x , y) (4)

h( x , y) R( x , y)=[h0+ βτ (r2+o2)] R( x , y)
+ βτr2 O( x , y)+ βτR2(x , y )O∗(x , y )

(5)

Siirtofunktion  ja  referenssivalon  diffraktiota  voidaan  kuvata  Fresnel–Kirchhoffin
integraalilla kaavan 6 mukaan, jossa  ξ ja  η ovat kuvattavan kohteen koordinaatit,  z
etäisyys  syvyysakselilla  ja k aaltoluku  2π  /  λ.  Aaltoluku  on  aallonpituudesta  λ
riippuva suure, jolla kuvataan aallon paikkataajuutta.

Γ (ξ ,η ; z )= j
λ
∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

h( x , y) R( x , y)e− jkr

r
dx dy

r=√(x−ξ )2+( y−η)2+z 2

(6)

Tämä yhtälö on  perusta  digitaalisen  holografian  numeeriselle  takaisinlaskennalle.
Koska  integraalin  suora  ratkaiseminen  on  mahdotonta  kaikille  paitsi
yksinkertaisimmille  tapauksille,  diffraktion  määrittämiseen täytyy käyttää  erilaisia
approksimaatiomenetelmiä. Tähän on useita tapoja ja tutkielmassa esitellään näistä
oleellisimmat. [14]
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2.5.1. Fresnelin ja Fraunhoferin approksimaatiot

Fresnel–Kirchhoffin  integraalin  approksimoinnissa  suurin  ongelma  on  yhtälö  r.
Voidaan merkitä ρ2 = (x - ξ)2 + (y – η)2, jolloin saadaan kaavan 7 sijoitus.

r=√ ρ2+ z2 (7)

Fresnelin  approksimaatio  perustuu  oletukseen,  että  diffraktion  ollessa  Fresnelin
alueella, z on huomattavasti suurempi kuin ρ. Tällöin ρ voidaan jättää huomioimatta,
jolloin  Taylorin  sarjaa  hyödyntäen  diffraktiointegraali  yksinkertaistuu  kaavan  8
muotoon.

Γ (ξ ,η ; z )= j
λz

e− jkz∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

h(x , y ) R(x , y )e
− jk

1
2 z

[(x−ξ )2+( y−η)2]
dx dy (8)

Vastaavasti  Fraunhoferin alueella  ρ on suurempi kuin  z,  jolloin saadaan kaavan  9
approksimaatio.

Γ (ξ ,η ; z )=− j
λz

e− jkz e
jk

1
2 z

(ξ2+ η2)

∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

h (x , y )R( x , y)e
− jk

1
z
( xξ + yη)

dx dy (9)

Käytännössä rekonstruktio tapahtuu laskemalla Fourier-muunnokset hologrammille
ja  valitulle  approksimaatiolle.  Tämän  jälkeen  lasketaan  näiden  konvoluutio  ja
suoritetaan käänteismuunnos. [14][16]

2.5.2. Kulmaspektrimenetelmä

Kulmaspektrimenetelmä  (engl.  angular  spectrum  method)  ei  hyödynnä
diffraktiointegraalin  approksimaatioita,  vaan  perustuu  oletukseen,  että  tasoaallon
leviämistä  voidaan  kuvata  sen  spektrin  leviämisen  avulla.  Kaavan  10
hajontavektorista  k saadaan kaavan 11 ehto. Kaavojen  φ ja θ ovat hajonnan kulmat
pallokoordinaatistossa ja k edelleen aaltoluku.

k=k (cosφ sin θ , sin φ sin θ ,cosθ ) (10)

(λ cos φsin θ )2−(λ sin φ sin θ)2≤1 (11)

Merkitään komponentit cos(φ)sin(θ) ja sin(φ)sin(θ) taajuusavaruuden koordinaatteina
u ja  v.  Takaisinlaskenta tapahtuu kaavan 12 mukaan, jossa FT ja FT-1 ovat Fourier-
muunnos  ja  -käänteismuunnos,  H(x,y) hologrammi  ja  U(x,y) rekonstruktoitu
hologrammi. [16]

U (x , y )=FT−1[ FT (H (x , y ))e− jkz√1−(λu )2−( λv)2

] (12)
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2.5.3. Hologrammien synteesi

Hologrammien  synteesi  voidaan  ajatella  takaisinlaskennan  käänteisoperaationa.
Valmiille  kuvalle  tehdään  Fourier-muunnos,  minkä  jälkeen  lasketaan  käytettävää
menetelmää  vastaava  konvoluutio  ja  suoritetaan  käänteismuunnos.  Synteesissä
käytettävä konvoluutiotermi on takaisinlaskentatermin käänteisluku.

2.6. Sovelluksia

Digitaalisella holografialla on sovelluksia monilla eri  aloilla.  Holografian voidaan
sanoa  kärsineen  liian  korkeista  odotuksista  ja  tästä  seuranneesta  mielenkiinnon
laskusta.  Muun  muassa  2000-luvun  alussa  holografisista  muisteista  povattiin
seuraavaa suurta edistysaskelta  [17].  Tekniikka ei  kuitenkaan koskaan saavuttanut
suosiota.  Nykypäivänä  alan  vakiinnuttua  odotukset  ovat  muuttuneet  aikaisempaa
realistisemmiksi ja monet sovellukset ovat varsin arkipäiväisiä.

2.6.1. Mikroskopia

Eräs  yleisimmistä  digitaalisen  holografian  sovelluksista  on  DHM eli  digitaalinen
holografinen  mikroskopia  [1].  DHM  voi  olla  joko  linssillistä  tai  linssitöntä.
Linssittömässä  digitaalisessa  holografisessa  mikroskopiassa  kuvia  ei  suurenneta
linssin  avulla,  kun  taas  linssillisessä  niitä  suurennetaan.  Kuvia  suurentamalla
pystytään  kiertämään  CCD-kennojen  resoluutioiden  aiheuttamia  rajoituksia  [18].
Hologrammien muodostustapa voi olla kuvauskohteesta riippuen in-line tai off-axis.

DHM:n  suurin  etu  perinteiseen  mikroskopiaan  on,  että  sen  avulla  pystytään
seuraamaan mikroskooppisia liikkuvia kohteita tarkasti. Perinteisillä mikroskoopeilla
pienten  kohteiden  seuraaminen  ja  fokuksen  säilyttäminen  on  huomattavasti
haastavampaa.  Lisäksi  holografian  luonteen  vuoksi  liikkeitä  pystytään  helposti
seuraamaan kaikissa myös syvyyssuunnassa. Tämän vuoksi DHM:ää hyödynnetään
usein lääketieteessä ja biologiassa, joissa kohteet voivat usein liikkua kolmessa eri
ulottuvuudessa.  Esimerkiksi nesteessä uivan alkueläimen liikkeiden kartoittaminen
on mahdollista DHM:n avulla [19].

2.6.2. Interferometria

Interferometria  on  tieteenala,  jossa  ratkaisuja  mittausongelmiin  etsitään  erilaisia
aaltoja  yhdistämällä  ja  näiden  interferenssikuvioita  tutkimalla.  Holografisessa
interferometriassa tämä tapahtuu yksinkertaisesti luomalla kohteesta hologrammeja
ja seuraamalla tapahtuvia muutoksia.  Holografiset interferometrit  soveltuvat hyvin
erilaisten pintojen epätasaisuuksien tutkimiseen. Tämän vuoksi niitä käytetään paitsi
metrologiassa  myös  teollisuudessa  valmistettujen  tuotteiden  kuten
elektroniikkakomponenttien tarkistuksessa. Myös suurten rakennusten, kuten patojen
rakenteiden eheyttä pystytään tarkkailemaan interferometrian avulla [20].
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2.6.3. Syntetisoitujen hologrammien käyttö

Hologrammien  väärentäminen  on  vaikeaa  ja  vaatii  omanlaisensa  laitteiston  ja
osaamista alalta. Digitaalisesti syntetisoituja hologrammeja hyödynnetäänkin muun
muassa  arvokkaiden  tuotteiden,  henkilökorttien,  passien  ja  setelirahojen
turvallisuuselementeissä.  Kuvassa  5 on  esimerkki  50  euron  setelin  väärentämistä
vaikeuttavasta  hologrammista.  Turvallisuuselementteihin  voidaan  tunnistettavien
kuvioiden lisäksi myös tallentaa tietoa, jota on mahdollista lukea tähän tarkoitetuilla
välineillä.

Kuva 5. Holografinen turvallisuuselementti 50 euron setelissä.

Digitaalisesti  syntetisoitujen  hologrammien kiillon  ja  värikkyyden vuoksi  ne  ovat
myös suosittuja taiteessa, koristeissa, korteissa ja leluissa.

2.6.4. Näytöt

Digitaalisen  holografian  on  ennustettu  mahdollistavan  myös  uudenlaisten
näyttölaitteiden kehittämisen. Tällaiset holografiset näytöt voisivat korvata nykyään
käytettävät  stereoskopiaan  ja  autostereoskopiaan  perustuvat  elokuvaprojektorit  ja
3D-televisiot. Stereoskooppinen 3D-efekti luodaan polarisoitujen lasien avulla, kun
taas autostereoskooppinen ei vaadi laseja, mutta tarvitsee tiedon silmien sijainnista
suhteessa  näyttöön.  Näiden  haasteiden  lisäksi  stereoskooppiset  ja
autostereoskooppiset  näytöt  voivat  aiheuttaa  päänsärkyä  ja  pahoinvointia.  Haitat
johtuvat  siitä,  että  ihmisen  silmät  joutuvat  tarkentamaan  katseen  kaksiulotteisen
näytön pintaan, vaikka itse kuva on kolmiulotteinen. Holografiaan perustuvat näytöt
voisivat mahdollisesti ratkaista nämä ongelmat, sillä hologrammi tarjoaa katsojalleen
aidon 3D-efektin. Ongelmana on, ettei tarvittavaa kuvaus- ja tallennustekniikkaa ole
vielä olemassa [21].

2.6.5. Meteorologiset sovellukset

Partikkelianalyysi  on  eräs  digitaalisen  holografian  sovellus.  Sillä  tarkoitetaan
erilaisten  hiukkasten  havaitsemista,  mittaamista  ja  seuraamista  kaksi-  tai
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kolmiulotteisessa  avaruudessa.  Koska  hiukkaset  ovat  pieniä  suhteessa
kuvaustilavuuteen, soveltuu in-line holografia hyvin niiden kuvaamiseen [21].

Digitaalisen  holografian  meteorologiset  sovellukset  perustuvat
partikkelianalyysiin.  Vaikka  tavallisiin  kameroihin  perustuvilla  meteorologisilla
mittalaitteilla  saadaankin  tarkempia  kuvia  hiukkasista,  on  digitaalisen  holografian
käyttämisellä  etunsa.  Sen  avulla  saavutetaan  huomattavasti  suurempi
havainnointitilavuus  ja  pystytään  kuvaamaan  useita  hiukkasia  samanaikaisesti,
vaikka  ne  sijaitsisivat  eri  tasolla  syvyyssuunnassa  [22].  Tällaisilla  digitaaliseen
holografiaan  perustuvilla  partikkelianalyysilaitteilla  voidaan  esimerkiksi  kuvata
lumihiutaleita [23].

Suuri  havainnointitilavuus  mahdollistaa  myös  tilastollisen  datan  keräämisen
hiukkasista. Eräs esimerkki tällaisista laitteista ovat Fugalin kehittämät HOLODEC
ja HOLIMO. Niiden avulla voidaan kerätä tietoa pilvien pisaroiden ja jääkiteiden
koosta pitkällä aikavälillä. Tämän lisäksi Fugalin laitteet toimivat myös ankarissakin
olosuhteissa. [22][24][25]
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3. KUVIEN ESIKÄSITTELY

Digitaalisessa  holografiassa  käytettävät  sensorit,  kuten  kaikki  mittalaitteet,  ovat
epätäydellisiä ja alttiita monille virheitä aiheuttaville tekijöille. Haittatekijöitä ovat
muun  muassa  ympäristön  muutokset,  nopeasti  vaihtuvat  valaistusolosuhteet  tai
siirtokanavan aiheuttamat häiriöt. Hologrammeille onkin usein tehtävä taustakohinaa
ja  virheitä  vähentäviä  esikäsittelyoperaatioita.  Esikäsittelyoperaatiot  ovat
holografiaan liittyvän takaisinlaskentateorian ulkopuolella, mutta niiden käyttäminen
vaatii usein käytettävän holografisen laitteiston ominaisuuksien tuntemista. [13]

3.1. Kohina

Kohina  on  yleisnimitys  signaaleissa  esiintyville  satunnaisille  laatua  heikentäville
häiriöille.  Digitaalisissa  kuvissa  tämä  tarkoittaa  alkuperäisten  pikselien
intensiteettien vääristymistä. Kuvanlaadun parantaminen kohinaa vähentämällä vaatii
kohinamallin  tunnistamista.  Malleja  on  useita  ja  näistä  esitellään  digitaalisiin
hologrammeihin liittyen oleellisimmat. Kohinamallit näkyvät kuvassa  6 tavalliseen
digitaalikuvaan asetettuna. [27]

Kuva 6. Alkuperäinen kuva (A), suola ja pippuri -kohina (B), Poisson-kohina (C) ja
täpläkohina (D). 
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3.1.1. Additiivinen kohina

Additiivinen  kohina  on  kuvan  pikseleihin  summautuvaa  kohinaa.  Tämä  nähdään
kaavasta 13, jossa a(x) on alkuperäinen kuva, n(x) on alkuperäisen kuvan pikseleistä
riippumaton kohinakuva ja b(x) on lopullinen muodostunut kuva.

b( x)=a (x)+n(x ) (13)

Additiivinen  kohina  voi  olla  joko  korreloivaa  tai  korreloimatonta.  Korreloivassa
kohinassa  kohina  on  keskittynyt  spatiaalisesti  eri  alueille,  kun  taas
korreloimattomassa se on jakautunut tasaisesti. Korreloimatonta additiivista kohinaa
kutsutaan myös valkoiseksi kohinaksi. [13]

3.1.2. Multiplikatiivinen kohina

Multiplikatiivisessa  kohinassa  kuvan  pikselit  kerrotaan  kohinakuvan  pikseleillä.
Tämä  noudattaa  kaavaa  14,  jossa  m(x) on  alkuperäisestä  kuvasta  riippumaton
kohinakuva, jonka keskiarvo on 1.

b( x)=a (x)⋅m(x ) (14)

Laskusääntöjen  mukaan  multiplikatiivinen  malli  pystytään  muuntamaan
additiiviseksi logaritmin avulla (kaavaa 15).

ln b( x)= ln a (x)+ ln m(x ) (15)

3.1.3. Impulssikohina

Impulssikohinalla  tarkoitetaan  satunnaisia  ja  toisistaan  riippumattomia  pistemäisiä
kohteita kuvassa. Vaikka pisteet ovatkin pieniä, niiden arvo voi erota huomattavasti
alkuperäisestä  arvosta.  Impulssikohina  ei  sovi  kumpaankaan  additiivisen  tai
multiplikatiivisen kohinan malleihin, vaan se noudattaa kaavaa 16. Kaavassa e(x) on
binäärinen satunnaisprosessi, jonka arvo on joko 0 tai 1.

b( x)=[1−e (x )]⋅a ( x)+e (x )n(x ) (16)

Kameroissa impulssikohinaa aiheuttavat yleensä pöly, roskat ja muut pienet fyysiset
partikkelit. Suola ja pippuri -kohina, jossa kohinapisteet ovat kahdenvärisiä, on eräs
impulssikohinan erikoistapaus.

3.1.4. Poisson-kohina

Poisson-kohinaksi  kutsutaan  on  Poissonin  jakaumaa  noudattavaa  kohinaa,  joka
johtuu elektronisten laitteiden sähkölatausten diskreetistä luonteesta. Digitaalisessa
holografiassa tämä on huomattavissa fotonien havainnoinnissa tapahtuvina virheinä
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CCD- ja  CMOS-kennoilla.  Poisson-kohinaa  voidaan mallintaa  Poisson-prosessilla
kaavan 17 mukaan, jossa i on tapahtumien määrä ja λ prosessin intensiteetti.

P ( X =i)= λi

i !
e− λ (17)

3.1.5. Täpläkohina

Täpläkohina (engl. speckle noise) on koherenteissa kuvauslaitteissa, kuten tutkissa ja
holografisissa sensoreissa, esiintyvää multiplikatiivista kohinaa. Täpläkohina johtuu
kuvattavasta  kohteesta  palaavien  valonsäteiden  aiheuttamista  häiriöistä.  Lähes
kaikkien materiaalien pintojen mikroskooppiset epätasaisuudet ovat suuria verrattuna
käytettävän  valon  aallonpituuteen,  mistä  johtuen  säteet  hajaantuvat  satunnaisiin
suuntiin  pinnan  kohdatessaan.  Digitaalisen  tallennusmedian  rajallisen  resoluution
vuoksi  valonsäteiden vaihe-erot  aiheuttavat  täplämäisiä  kuvioita  muodostuneeseen
kuvaan.

3.2. Suodattimet

Digitaalisessa kuvankäsittelyssä suodattimet ovat kuvan pikselien arvojen ja näiden
naapuruston  perusteella  tehtäviä  operaatioita.  Suodattimien  käyttöä  kutsutaan
yksinkertaisesti kuvan suodatukseksi. Suodattimilla voidaan esimerkiksi korostaa tai
sumentaa  tiettyjä  kuvan  piirteitä.  Oikein  käytettynä  niillä  pystytään  siis  myös
vähentämään kuvissa esiintyvää kohinaa. Suodatus voi tapahtua sekä kuvien paikka-
että taajuustasossa. Suodattimet voidaan jakaa lineaarisiin ja epälineaarisiin näiden
toiminnan perusteella.

3.2.1. Lineaariset suodattimet

Lineaarinen  suodatin  on  suodatin,  jonka  lähtö  voidaan  ilmaista  sen  tulon
lineaarifunktiona.  Tällöin  kaavan  18 yhtälö  on  voimassa.  Kaavassa  F(x) on
suodatinfunktio, A ja B lähdöt ja k jokin vakiokerroin.

F ( A)+k F (B)=F ( A+k B) (18)

Digitaalisten kuvien lineaarinen suodatus tapahtuu konvoluution avulla.
Erikokoisilla  keskiarvosuodattimilla  voidaan  helposti  tasoittaa  kuvaa.  Tämä

vähentää  satunnaiskohinaa,  mutta  samalla  myös  sumentaa  kuvassa  esiintyviä
kohteita. Esimerkki Poisson-kohinaa sisältävän kuvan keskiarvosuodattamisesta on
esitetty kuvassa 7. [27]

Wiener-suodatus on toinen tärkeä esimerkki lineaarisesta suodatuksesta. Suodatin
pyrkii  minimoimaan  suodatetun  signaalin  ja  alkuperäisen  signaalin  välisen
keskineliövirheen, jolloin myös signaalissa esiintyvä kohina minimoituu. Tämä vaatii
signaalin  kohinamallin  selvittämistä  estimoimalla  käyttäen  tilastollista  aineistoa.
Digitaalisten  kuvien  kohinamallin  selvittämisessä  auttaa  kameran  ominaisuuksien
tarkka tuntemus. [13]



22

Kuva 7. Poisson-kohinaa sisältävä kuva (vasemmalla) ja keskiarvosuodatettu kuva
(oikealla)

3.2.2. Epälineaariset suodattimet

Päinvastoin  kuin  lineaarisessa  suodatuksessa,  epälineaarista  suodatinta  ei  voida
ilmaista sen lähdön ja tulon lineaarifunktiona. Tämä avaa mahdollisuuden ratkaista
ongelmia, joihin lineaariset suodattimet eivät pysty. Samalla kuitenkin suodattimien
suunnittelu ja käyttö vaikeutuu.

Mediaanisuodatin  on  eräs  oleellinen  epälineaarinen  suodatin  digitaalisessa
kuvankäsittelyssä.  Se  on  erittäin  tehokas  työkalu  voimakkaan  impulssikohinan
poistamiseen kuitenkin kuvaa juurikaan sumentamatta. Kuvassa 8 on esimerkki suola
ja pippuri -kohinan korjaamisesta mediaanisuodattimella. [27]

Kuva 8. Suola ja pippuri -kohinaa sisältävä kuva (vasemmalla) ja mediaanisuodatettu
kuva (oikealla)
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3.3. Taustan vähennys

Digitaalisten  kuvien  kanssa  työskenneltäessä  tutkittavien  kohteiden  sijaintia  tai
kokoa  ei  välttämättä  tunneta,  vaan  kohde  täytyy  löytää  kuvasta.  Kohinan  lisäksi
kuvissa  voi  esiintyä  myös  muita  kohteita,  jotka  voivat  haitata  halutun  kohteen
tutkimista. Kuvissa esiintyvien liikkuvien tai pienten kohteiden eristäminen vaatiikin
yleensä  näiden  erottamista  taustasta.  Tätä  operaatiota  kutsutaan  taustan
vähennykseksi  (engl.  background  subtraction).  Tavallisten  digitaalisten  kuvien
taustanvähennysmenetelmistä suurinta osaa voidaan soveltaa myös holografiaan.

Taustan  vähennyksessä  taustasta  luodaan  joka  aika-askeleella  päivittyvä  malli.
Tämän  jälkeen  kohteet  voidaan  erottaa  taustasta  esimerkiksi  jakamalla  tai
vähentämällä  malli  käsiteltävästä  kuvasta.  Myös  kuvan  jakaminen  taustaan  ja
kohteeseen  kynnystyksen  avulla  on  mahdollista,  vaikkakin  digitaalisessa
holografiassa tätä ei yleensä haluta tehdä. Rekonstruktoimattomissa hologrammeissa
kohteiden  diffraktiokuviot  leviävät  laajalle  alueelle  ja  uloimmat  renkaat  ovat
useimmiten liian himmeitä tarkkaan kynnystykseen.

3.3.1. Gaussin keskiarvo

Gaussin  keskiarvo  (engl.  Gaussian  average)  on  normaalijakaumaan  perustuva
taustanvähennysmenetelmä. Menetelmässä ajanhetkellä t kuvan pikseleille lasketaan
näiden keskiarvot  μt ja varianssit  σ2

t kaavan  19 mukaan. Kaavan  α on muutoksen
painotuskerroin ja d pikselin arvon ja keskiarvon välinen euklidinen etäisyys.

μ t=α I t+(1−α) μt−1

d t=|(I t− μt)|
σ t

2=d t
2α+(1−α)σ t−1

2
(19)

Pikseli määritellään taustaksi, jos  It – μt ≤ k σt on voimassa. Mikäli halutaan estää
uusien  kohteiden  sekoittuminen  taustaan,  voidaan  käyttää  mallia,  jossa  keskiarvo
päivitetään  vain,  jos  pikseli  luokitellaan  taustaksi.  Tässä  tapauksessa  käytetään
kaavaa 20. M on binääriluku, jonka arvo 1 merkitsee kohdetta ja 0 taustaa. [28]

μt=M μ
t−1
+(1−M )(αI t+(1−α)μt −1) (20)

3.3.2. Mediaani

Kuvasarjan  edeltävien  ja  seuraavien  kuvien  avulla  laskettavia  pikselien  arvojen
mediaaneja voidaan käyttää taustan mallintamiseen. Arvot lasketaan joka pikselille
kuvapinon  syvyyden  kokoisista  taulukoista.  Varjopuolena  on,  että  kuvapino  tulee
säilöä muistiin kokonaisuudessaan. Lisäksi mediaanien laskemiseen vaadittava aika
kasvaa kuvapinon kasvaessa. [28]

Mediaaniin  perustuvan  taustan  vähennyksen  on  todettu  soveltuvan  hyvin
digitaaliseen  holografiaan:  Fugal  käytti  omissa  sovelluksissaan mediaanilla
jakamista. [25]
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3.4. Muita operaatioita

Digitaalisten  hologrammien  esikäsittelyyn  voi  kohinan  vaimentamisen  ja  taustan
vähennyksen lisäksi liittyä myös muita kuvankäsittelyoperaatioita.  Tällaisia voivat
olla esimerkiksi hologrammikuvien rajaaminen tai  erilaiset  affiinikuvaukset,  kuten
kuvien  kääntäminen  tai  skaalaaminen.  Myös  värien  tai  kuvan  histogrammin
normalisointi voivat olla tarpeen himmeiden kuvien kanssa työskenneltäessä.

Hologrammien  numeerinen  takaisinlaskenta  Fourier-muunnoksineen  on  varsin
kallis  operaatio.  Usein  ei  myöskään  tiedetä  tarkalleen,  millä  syvyydellä  halutut
kohteet  ovat,  ja  takaisinlaskentaoperaatiota  joudutaan  toistamaan  useaan  kertaan
optimaalisen syvyysetäisyyden löytämiseksi.  Erityisen ongelmallisia  ovat  tilanteet,
joissa  kuva  ei  sisällä  yhtään  kiinnostavia  kohteita  ja  käytettävä  algoritmi  joutuu
käymään läpi kaikki syvyydet näitä etsiessään. Jo esikäsittelyvaiheessa onkin syytä
karsia täysin tyhjiksi todetut kuvat pois. Tämä toimenpide kuitenkin vaatii tyhjien
kuvien tunnistamista jo ennen rekonstruktioprosessia.
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4. ICEMET

ICEMET  on  Oulun  yliopiston  optoelektroniikan  ja  mittaustekniikan  yksikössä
kehitetty  digitaaliseen  holografiaan  ja  partikkelianalyysiin  perustuva
mittausjärjestelmä. Sen avulla pystytään tutkimaan pilvien pisaroiden ja jääkiteiden
muotoa,  kokoa ja  määriä.  ICEMET on suunniteltu  käytettäväksi  kohteissa,  joissa
pilvien  jääkiteet  voivat  aiheuttaa  jäätymisriskin.  Tällaisia  voivat  olla  esimerkiksi
tuulivoimalat. [30]

4.1. Laitteisto

ICEMET-järjestelmä  koostuu  holografisesta  mittauslaitteesta  ja  kahdesta
palvelimesta.  Palvelimista toinen toimii  paikanpäällä  mittauslaitteen yhteydessä ja
toinen etäpalvelimena muualla.

4.1.1. Mittauslaite

ICEMET-sensori (kuvassa 9) on ICEMET-järjestelmän digitaalisia hologrammikuvia
ottava osa. Laite on noin puoli metriä korkea ja kahdeksan kiloa painava tuuliviirin
muotoinen laite.  Se myös toimii tuuliviirin tavoin: laite kääntyy akselinsa ympäri
tuulen  suunnan  mukaan.  Tällä  pystytään  vähentämään  pisaroiden  haitallista
poikittaisliikettä sensorissa. Laitteessa on oma 500 watin lämmityksensä, joka takaa
toimivuuden myös kylmissä talviolosuhteissa.

Kuva 9. ICEMET-sensori.

Sensorin  660  nanometrin  aallonpituudella  toimiva  laser  on  asennettu  56,4
millimetrin  päähän  CCD-kennosta.  Etäisyydellä  saavutetaan  noin  0,5:n
kuutiosenttimetrin kuvaustilavuus. Sensorin kennon pikselikoko on 3,45 mikrometriä
ja resoluutio 2448x2048 pikseliä, minkä avulla pystytään kuvaamaan hiukkasia aina
kolmen  mikrometrin  kokoluokkaan  asti.  ICEMET:n  kuvaamat  hologrammit
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tallennetaan  in-line  järjestelyllä. Kuvassa  10 on  esimerkki  sensorin  ottamasta
digitaalisesta hologrammikuvasta. [30]

Kuva 10. ICEMET-sensorin hologrammi.

Suurin osa kuvassa näkyvistä kuvioista on sensoriin kertynyttä ylimääräistä roskaa,
ja  kuva  sisältää  ainoastaan  yhden pilvipisaran  diffraktiokuvion.  Pisaran  kuvio  on
silmin erotettavissa (kaikkein tummin täplä alavasemmalla), mutta pelkästään yhden
kuvan  perusteella  sen  havaitseminen  on  vaikeaa.  Ennen  hologrammin
takaisinlaskentaprosessia kuvalle täytyy siis suorittaa esikäsittely.

4.1.2. Palvelimet

ICEMET-järjestelmän  mittauspalvelin  on  mittalaitteeseen  yhdistetty  tavallinen
tietokone,  jonka  tehtävä  on  välittää  hologrammikuvadataa  eteenpäin.  Palvelimen
tärkeimmät  komponentit  ovat  sen  verkkoyhteyden  mahdollistavat  kaksi  4G-
modeemia.

Muualla sijaitsevan etäpalvelin huolehtii hologrammeille tehtävästä analyysistä ja
kuvatiedostojen  varastoimisesta.  Palvelimessa  on  kaksi  Intel  Xeon  Processor  E5-
2650 v3 -suoritinta ja 128 gigatavua keskusmuistia. Lisäksi GPGPU-laskentaa varten
palvelimeen  on  asennettu  kaksi  NVIDIA  Tesla  P100  12  GB  -näytönohjainta.
Hologrammikuvien  tallennustilana  toimivat  tavalliset  HDD-kiintolevyt,  jotka  on
yhdistetty  Dell  PERC  H830  ja  H730  Mini  -RAID-ohjaimiin.  Palvelimen
käyttöjärjestelmänä toimii Windows Server 2012 R2.
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4.2. Ohjelmisto

ICEMET:n  ohjelmisto  koostuu  XAMPP-ohjelman  MySQL-tietokannan  päälle
rakennetusta erillisiin toimintolohkoihin jaetusta järjestelmästä. Lohkot on toteutettu
LabVIEW- ja MATLAB-sovelluksilla. Järjestelmän rakenne on esitetty kuvassa 11.

Kuva 11. ICEMET-palvelimen ohjelmisto.

ICEMET-järjestelmän taustanvähennys- ja analyysilohkot on rakennettu MATLAB-
sovellus  HoloViewerin ympärille  ja  integroitu  osaksi palvelimen SQL-tietokantaa.
HoloViewer  on  Jacob  P.  Fugalin  ja  Matt  Bealsin  kehittämä  digitaalisten
hologrammien takaisinlaskentaohjelma. Sovellus sisältää graafisen käyttöliittymän,
hologrammien  rekonstruktion  ja  lisäksi  kuvien  esikäsittelyoperaatioita  mukaan
lukien mediaanitaustanvähennyksen. [25]

ICEMET-järjestelmän hologrammikuvan prosessointi  alkaa  ICEMET-sensorista,
joka ottaa kuvan ja tallentaa sen binääritiedostona mittauspalvelimelle. Seuraavaksi
binääridata  lähetetään  FTP-protokollaa  käyttäen  etäpalvelimelle,  missä  data
muunnetaan  PNG-kuvaksi  LabVIEW-sovelluksen  avulla.  Kuvan  tiedostonimi
tallennetaan palvelimen SQL-tietokantaan. ICEMET:n taustanvähennyslohko hakee
uusia kuvatiedostoja SQL-palvelimelta ja suorittaa hologrammikuville HoloViewerin
mediaanitaustanvähennyksen.  Oletuksena  kuvat  tallennetaan  BMP-tiedostoiksi.
Tämän jälkeen analyysilohko avaa taustavähennetyn hologrammikuvan ja suorittaa
tälle takaisinlaskennan pilvipisaroita sisältäville etäisyyksille. Analyysilohko poimii
löydetyt  pilvipisarat  rajaamalla  ja  tallentaa  rajatut  kuvat  levylle  ja  näiden
tiedostonimet  tietokantaan.  Lopuksi  LabVIEW:llä  toteutettu  hiukkasanalyysilohko
kerää  rajatuista  pisaroista  tietoa  näiden  mitoista  ja  tallentaa  kerätyn  datan
tietokantaan.

Nykyisen  ICEMET-ohjelmiston  suurin  ongelma  on  MATLAB:n  huono
suorituskyky  ja  palvelimen  laitteiston  heikko  hyödyntäminen.  Esimerkiksi
järjestelmän  pullonkaula,  taustanvähennyslohko,  ei  hyödynnä  palvelimen
näytönohjaimia lainkaan. Lisäksi MATLAB tukee maksimissaan kahden gigatavun
kokoisia  muuttujia,  mikä  rajoittaa  analyysilohkon  rekonstruktiosyvyyttä  ja
käytettävää askelpituutta. Kuvia ei myöskään karsita missään vaiheessa, vaan kaikki
tiedostot käyvät läpi raskaan takaisinlaskentaprosessin.
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5. HOLOFAST

Holofast on hologrammikuvia esikäsittelevä sovellus, joka suorittaa kuville taustan
vähennyksen ja tyhjien kuvien tunnistuksen [31]. Sovellus on kehitetty C-kielellä ja
se pystyy hyödyntämään tietokoneen suorittimen monisäikeistystä OpenMP-kirjaston
avulla.  Lisäksi  sovellus  suorittaa  suuren  osan  operaatioistaan  näytönohjaimella
GPGPU  viitekehys  OpenCL:ää  käyttäen.  Suoritusnopeuden  maksimoimiseksi
Holofastin  kääntämiseen  käytettiin  GCC:n  optimointi-  ja  profilointiominaisuuksia
[32].  Sovellus  on  kehitetty  alun  perin  Windows-käyttöjärjestelmälle,  mutta
alustariippumattomuus on huomioitu kehitysprosessia: kääntäminen ja käyttäminen
on mahdollista myös Linuxilla ja macOS:llä. Projekti on lisensoitu vapaalla GPLv3-
lisenssillä.

Holofast  tukee  ICEMET-palvelimen  SQL-järjestelmän  ohjaus-  ja
kuvatietokantoja,  minkä  vuoksi  sillä  pystytään  korvaamaan  taustan  vähennyksen
suorittava MATLAB-skripti suoraan. Käytön helpottamiseksi Holofastille kehitettiin
myös graafinen käyttöliittymä PyQt5-kirjastoa käyttäen (kuvassa 12) [33].

Kuva 12. Holofastin PyQt5-käyttöliittymä.

5.1. Kuvatiedostot

Holofast tukee kolmen eri kuvatiedostomuodon avaamista ja tallentamista: PNG:n,
BMP:n ja  TIFF:n.  PNG:stä  on tuettu  sekä  8-  että  16-bittisten  kuvien avaaminen.
Jokainen  Holofastin  avaama  kuva  muunnetaan  normalisoiduksi  harmaasävyiseksi
float-tyyppiseksi  pikselitaulukoksi,  jotka  voidaan  tarvittaessa  siirtää  tai  lukea
OpenCL:n muistista. Eri  kuvatiedostojen avaaminen ja tallentaminen on toteutettu
libpng-, LibTIFF- ja FFBMP-kirjastoja käyttäen [34][36][35]. FFBMP on Holofastia
varten optimoitu versio QDBMP-kirjastosta [37].
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5.2. Taustan vähennys mediaanilla jakamalla

Holofastin taustan vähennys perustuu mediaanilla jakamiseen. Peräkkäisistä kuvista
muodostetaan  pino,  jonka  keskimmäinen  kuva  on  käsiteltävä  hologrammi.  Ensin
valaistuksen tasaamiseksi jokaisen kuvan pikselien arvot jaetaan kuvien keskiarvoilla
ja  kerrotaan  käsiteltävän  hologrammin  keskiarvolla.   Tämän  jälkeen  pikseleille
lasketaan  mediaaniarvot  kuvapinon  avulla.  Käsiteltävän  hologrammin  jokainen
pikseli jaetaan mediaaniarvolla ja kerrotaan hologrammin keskiarvolla. Tuloksena on
taustavähennetty  hologrammikuva.  Menetelmä  toimii  oletuksella,  että
hologrammissa  esiintyvät  mielenkiintoiset  kohteet  liikkuvat  taustaa  nopeammin,
eivätkä ole paikallaan peräkkäisten kuvien ajan. ICEMET:n ottama hologrammi ja
tämän taustavähennetty versio on esitetty kuvassa 13.

Fugalin mukaan seitsemän kuvaa on riittävä kuvapinon koko [25]. Testauksissa
ilmeni,  että  tämä pitää  paikkaansa.  Suuremman pinon käyttämisellä  ei  ole  suurta
vaikutusta  tuloksiin  ICEMET:n kuvia käytettäessä.  On kuitenkin mahdollista,  että
toisenlaisella holografisella laitteistolla voidaan päätyä erilaisiin tuloksiin.

Kuva 13. ICEMET-sensorin hologrammikuva ja tämän taustavähennetty versio.
Pilvipisaran diffraktiokuvio on selkeästi näkyvissä.

5.2.1. Toteutus

Mediaanilla  jakaminen  on  Holofastissa  toteutettu  OpenCL:n  avulla.  Ohjelman
käynnistyessä hologrammeille varataan tilaa OpenCL:n muistista kuvapinon verran.
Tämän  jälkeen  avatuille  uusille  kuville  lasketaan  keskiarvo  ja  nämä  ladataan
yksitellen pinoon. Holofastin kuvapinon toteutus on esitetty kuvassa  14. Jos uusia
kuvia lisättäessä pino on täynnä, ajetaan taustan vähennyksen suorittava ydinfunktio
(engl. kernel).  Funktio laskee hologrammien pikseleille mediaanit käyttäen nopeaa
Quickselect-algoritmiä. OpenCL:n  ja  näytönohjainkorttien  asettamien  rajoitusten
vuoksi algoritmi on toteutettu ilman rekursiota [38].
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Kuva 14. Kuvapinon toteutus.

Kuvapino  on  eräs  Holofastin  oleellisimmista  eroista  MATLAB-totetukseen
verrattuna.  Vanhalla  ohjelmalla  samat  kuvat  avattiin  useaan  kertaan,  kun  taas
Holofastilla  ne  pysyvät  muistissa  niin  kauan  kuin  niitä  tarvitaan.  Siinä  missä
MATLAB-toteutuksella  yhtä taustavähennettyä kuvaa kohden piti  avata  seitsemän
kuvaa, Holofastilla avataan vain yksi.

5.3. Suodatus ja skaalaus

Holofast  tukee  taustavähennettyjen  kuvien  suodattamista  käyttäen  keskiarvo-  ja
mediaanisuodattimia.  Näillä  pystytään  vähentämään  taustavähennyksen  läpi
päässyttä kohinaa ja parantamaan tyhjien kuvien tunnistuksen tuloksia. Suodatukset
on  toteutettu  OpenCL:n  avulla.  Kuvat  ladataan  OpenCL:n  muistiobjekteiksi  ja
operaatiot suoritetaan ydinfunktio kutsumalla. Mediaanin laskeva algoritmi on sama
kuin taustavähennyksessä.

Suodatuksen  lisäksi  Holofast  tukee  kuvien  skaalaamista  alaspäin  käyttäen
bilineaarista  interpolaatiota.  Kuvia  pienentämällä  pystytään  nopeuttamaan  tyhjän
kuvan tunnistusta.

5.4. Tyhjän kuvan tunnistus

Tyhjän kuvan tunnistus on toinen Holofastin pääominaisuuksista. Tunnistus tapahtuu
taustavähennyksen  jälkeen  suodatetuille  kuville  ja  sillä  pyritään  karsimaan  tyhjät
hologrammit  pois  sensorin  ottamista  kuvista.  Tällä  vähennetään  analyysilohkolle
lähetettävän datan määrää.

5.4.1. Tyhjä kuva

ICEMET-järjestelmässä  tyhjä  kuva  on  kuva,  joka  ei  sisällä  pilvipisaroiden
hologrammeja.  Kuva  voi  kuitenkin  sisältää  muita  näkyviä  kohteita,  kuten
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taustavähennyksen läpi  päässeiden roskien  ja  vesipisaroiden aiheuttamaa kohinaa.
Kuvassa 15 on esitetty esimerkki tyhjästä ja pisaradataa sisältävästä kuvasta.

Kuva 15. Tyhjä hologrammi (vasemmalla) ja pilvipisaroita sisältävä kuva (oikealla).
Kahden pisaran diffraktiokuviot erottuvat selkeästi.

Täysin  tyhjien  kuvien  ja  suurikokoisia  pisaroita  sisältävien  hologrammien
erottaminen  toisistaan  on  triviaalia.  Tämä  on  mahdollista  yksinkertaisilla
menetelmillä,  kuten  kuvan  varianssin  tai  ääriarvojen  laskennan  avulla.  Ongelmia
aiheuttavatkin  tapaukset,  joissa  pisarat  ovat  hyvin  pieniä,  mutta  kuitenkin
rekonstruktoitavissa.  Kuvassa  16 on  esitetty  esimerkki  tapauksesta,  jossa  pienen
pisaran sisältämää kuvaa on vaikea erottaa tyhjästä kuvasta. Ajallisesti kuvat ovat
peräkkäisiä kehyksiä samasta purskeesta. Tyhjä kuva edeltää pisarakuvaa.

Kuva 16. Tyhjä kuva (A), pisaran sisältävä kuva (B), värikorjattu tyhjä kuva (C) ja
värikorjattu pisarakuva (D). Pisaran diffraktiokuvio merkattuna kuvaan.
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Värikorjatuista  kuvista  havaitaan,  että  taustan  vähennyksen  jälkeenkin
hologrammikuvissa  on  paljon  ylimääräisiä  kohteita.  Suurin  näistä  on  laserin
muutoksista johtuva koko kuvan laajuinen taustarengas.

5.4.2. Dynaaminen tunnistus

Tyhjän kuvan tunnistus alkaa esikarsinnalla, jossa kuvien minimi- ja maksimiarvojen
erotuksen avulla täysin tyhjät kuvat karsitaan pois. Karsinnan kynnysarvoksi valittiin
0,01, mikä 256:n värin harmaakuvassa vastaa alle 3:n värisävyn eroa. Esikarsinnassa
poistuvat  kuvat  ovat  usein  tapauksia,  joissa  ICEMET-sensorin  toiminnassa  on
tapahtunut virhe ja saadut kuvat ovat olleet täysin yksivärisiä.

Varsinainen tyhjän kuvan tunnistus perustuu dynaamiseen parametrien keruuseen
kuvista. Jokaiselle kuvalle tehdään valittua tunnistusmenetelmää vastaava operaatio,
jonka tuloksena kuvasta saadaan tunnistusarvo. Suurempi arvo tarkoittaa, että kuva
todennäköisemmin sisältää pisaradataa. Tyhjiksi määritellyistä kuvista saatavat arvot
lisätään  arvopinoon,  jonka  mediaania  käytetään  referenssiarvona.  Mikäli
tunnistettavasta  kuvasta  saatu  arvo ei  ole  valittua  prosenttiosuutta  referenssiarvoa
suurempi, kuva ei todennäköisesti sisällä pilvipisaroita ja se merkataan tyhjäksi. Tätä
prosenttiosuutta  kutsutaan referenssikynnyskertoimeksi.  Esimerkiksi kynnyskerroin
1,050 tarkoittaa, että kuvasta saatavan tunnistusarvon täytyy olla 5 % referenssiarvoa
suurempi, jotta kuvaa ei merkata tyhjäksi.

Kuvan tyhjyys merkataan tallennetun kuvan tiedostonimeen. ICEMET-palvelimen
järjestelmässä  F-kirjain  hologrammikuvan  tiedostonimessä  T-kirjaimen  sijaan
tarkoittaa tyhjää kuvaa.

5.4.3. Tunnistusmenetelmät

Tunnistuksen arvojen keräämiseen kehitettiin useita menetelmiä ja näiden tarkkuutta
ja  suoritusaikoja  vertailtiin.  Tavoitteena  oli  kehittää  tunnistusmenetelmiä,  jotka
olisivat  analyysilohkossa  tapahtuvaa  takaisinlaskentaprosessia  nopeampia.
Käytännössä  siis  etsittiin  menetelmiä,  jotka  toimisivat  ilman  raskasta  Fourier-
muunnosta. Testattuja menetelmiä ovat:

• minimi- ja maksimivärisävyjen erotus,
• varianssi,
• keskihajonnan ja värisävyjen erotuksen tulo,
• värisävyjen määrä,
• Shannonin entropia ja
• gradienttikuvan keskiarvo.

Minimi-  ja  maksimivärisävyjen  erotus  etsii  kuvan  pikselitaulukosta  tämän
suurimman ja pienimmän arvon ja laskee näiden erotuksen. Tyhjissä kuvissa erotus
on lähes nolla, kun taas pisaroita sisältävissä kuvissa se on suurempi pisaran koosta
riippuen. Vaikka menetelmä on yksinkertainen, soveltuu se erittäin hyvin varsinkin
suurten pisaroiden tunnistamiseen.

Eräs  kuvista  tehty  huomio  oli,  että  pilvipisaroita  sisältävät  kuvat  olivat  usein
tyhjiä kuvia tilastollisesti monimutkaisempia ja sisälsivät enemmän hajontaa. Tästä
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johtuen kuvan varianssia pystytään käyttämään tunnistusmenetelmänä.  Hajonta ja
värisävyjen  ero  voidaan  myös  yhdistää  yhdeksi  menetelmäksi.  Varianssin  sijasta
käytetään  keskihajontaa,  koska  tällöin  keskenään  kerrottavat  arvot  ovat  samaa
yksikköä.

Pisarakuvissa  on  yleensä  tyhjiä  kuvia  enemmän  värejä.  Värisävyjen  määrää
voidaan siis  myös käyttää tunnistusmenetelmänä.  Määrä laskettiin  muodostamalla
kuvasta  histogrammi.  Menetelmä  ei  kuitenkaan  ota  huomioon  määrien  suhteita
toisiinsa.  Shannonin  entropia  mittaa  arvojoukon  informaation  määrää,  joten  sen
avulla  pystytään  myös  tutkimaan  kuvan  pikselitaulukon  monimutkaisuutta.
Shannonin  entropia  digitaalisille  kuville  voidaan  laskea  kaavalla  21,  missä  pi on
yksittäisen  värisävyn  esiintymistodennäköisyys.  Todennäköisyydet  saadaan  kuvan
histogrammista.

H=−∑
i

pi log2 p i (21)

Gradienttikuva  on kuvasta  muodostettu  kartta,  joka  esittää  suunnan muutokset
intensiteetteinä.  Tällöin  kuvassa  esiintyvien  kohteiden  reunat  näkyvät
suurempiarvoisina  eli  valkoisina.  Gradienttikuvan  intensiteetin  keskiarvolla
pystytään  siis  myös  mittaamaan  kuvan  monimutkaisuutta  [39].  Erona  Shannonin
entropiaan  on,  että  gradientti  ottaa  huomioon  kuvan  kaksiulotteisuuden  ja  sen
spatiaaliset  ominaisuudet.  Tämän  vuoksi  se  onkin  yleinen  työkalu  konenäön
operaatioissa,  kuten  reunantunnistuksessa.  Gradienttikuvien  muodostamiseen
käytettiin Sobelin operaattoria ja keskiarvo laskettiin tämän x- ja y-konvoluutioiden
avulla kaavan 22 mukaan.

Gmean=
1

N⋅M
∑
i=1

N

∑
j=1

M

√G x (i , j)2+G y (i , j)2 (22)

5.4.4. Menetelmien vertailua

Tunnistusmenetelmiä vertailtaessa tutkittiin montako kuvaa nämä karsivat ja moniko
karsituista  kuvista  sisälsi  pisaradataa.  Kuvasarjana  käytettiin  ICEMET-sensorin
todellisessa käyttöympäristössään kolmen tunnin aikana kuvaamaa sarjaa. Kuvasarja
sisälsi  3600  hologrammia,  joista  804:ssä  oli  pilvipisaroita.  Suurin  haluttu
karsimismäärä  oli  siis  2796.  Kaikki  menetelmävertailun  tulokset  on  taulukoitu
liitteeseen 1.

Ensimmäisessä vertailussa menetelmiä verrattiin  toisiinsa ilman suodattimia tai
skaalausta.  Vertailu  tehtiin  referenssiarvopinon  pituuksilla  15,  31,  63  ja  127  ja
ylitettävinä  referenssikynnyskertoimina  käytettiin  lukuja  1,000,  1,025,  1,050  ja
1,075. Pelkkä esikarsinta poisti 417 kuvaa eli noin 15 % tyhjistä hologrammikuvista.
Odotetusti kynnyskertoimen kasvattaminen kasvatti myös karsittujen tyhjien kuvien
määrää.  Kuitenkin  myös  karsittujen  pisaradataa  sisältävien  kuvien  määrä  kasvoi.
Parhaisiin tuloksiin karsittujen kuvien määrän perusteella päästiin pinokoolla 127.
Tulokset on esitetty kuvaajassa 1 ja väärät karsinnat kuvaajassa 2.
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Kuvaaja 1. Kaikki karsitut kuvat referenssipinokoolla 127.
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Kuvaaja 2. Karsitut pilvipisaradataa sisältävät kuvat referenssipinokoolla 127.

Tuloksista ja kuvaajista huomataan heti, että Shannonin entropian laskeva menetelmä
karsii kuvia muihin menetelmiin verrattuna erittäin aggresiivisesti, jopa satunnaisesti.

Toisessa  vertailussa  tutkittiin  suodattimien  vaikutusta  menetelmiin.  Vertailu
suoritettiin pinoko’oilla 15 ja 127 ja suodattimia testattiin sekä erikseen että yhtä
aikaa. Pinokoolla 127 ja pelkkää mediaanisuodatusta käytettäessä päästiin parhaisiin
tuloksiin. Karsitut kuvat on esitetty kuvaajissa 3 ja 4.
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Kuvaaja 3. Kaikki karsitut kuvat pinokoolla 127 ja mediaanisuodatinta käytettäessä.
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Kuvaaja 4. Karsitut pilvipisaradataa sisältävät kuvat pinokoolla 127 ja
mediaanisuodatinta käytettäessä.

Shannonin  entropia  jätettiin  kuvaajista  pois  tämän  muista  poikkeavien  tulosten
vuoksi.  Gradientin keskiarvon laskeva menetelmä erosi muista virheidensä osalta.
Huomionarvoista  on  myös,  että  mediaanisuodatusta  käytettäessä  karsittujen
kuvamäärien  kasvaessa  virhekarsintojen  määrät  kasvoivat  vähemmän  kuin  ilman
suodatinta.

Kolmannessa  vertailussa  (kuvaajat  5 ja  6)  testattiin  bilineaarisen  alaspäin
skaalauksen vaikutusta. Shannonin entropia jätettiin jälleen kuvaajista pois.
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Kuvaaja 5. Kaikki karsitut kuvat pinokoolla 127 ja alaspäin skaalauskertoimella 4.
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Kuvaaja 6.  Karsitut pilvipisaradataa sisältävät kuvat pinokoolla 127 ja alaspäin
skaalauskertoimella 4.
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Vertailu  suoritettiin  pinoko’oilla  15  ja  127  ja  skaalauskertoimilla  2,  4  ja  8.
Tälläkin kertaa parhaisiin tuloksiin päästiin pinokoolla 127. Skaalauskertoimista taas
4:llä saatiin eniten karsintoja suhteessa vääriin karsintoihin.

Viimeisenä tutkittiin suodattimia ja alaspäin skaalausta yhtä aikaa. Vertailtu tehtiin
pinoko’oilla 15 ja 127, skaalauskertoimilla 2 ja 4 ja kaikilla suodatusyhdistelmillä.
Kuvia yhtä aikaa skaalaamalla ja suodattamalla karsittujen kuvien määrät kohosivat
huomattavasti,  mutta  ikävä  kyllä  vääriltä  karsinnoilta  ei  vältytty.  Muutamassa
tapauksessa  saatiin  kuitenkin  erittäin  hyviä  suhteita.  10  parasta  tulosta  kaikista
vertailuista on esitetty  taulukoissa  1 ja  2.  Hieman yllättäen pienemmän pinokoon
käyttäminen  näyttäisi  antavan  parempia  tuloksia  suodattimia  ja  skaalausta
käytettäessä.  Tuloksista  myös  nähdään,  että  osa  menetelmistä  soveltuu  paremmin
varovaisempaan karsintaan ja osa paremmin aggressiiviseen.

Taulukko 1. 10 parasta tulosta, joissa vääriä karsintoja oli 0
Menetelmä Pino Kerroin MeanF /

MedF
Skaalaus Tulokset

NCOLORS 15 1,075 0 / 1 4 1297 / 0

NCOLORS 127 1,075 1 / 1 2 970 / 0

NCOLORS 127 1,050 0 / 1 2 957 / 0

VARIANCE 127 1,075 1 / 0 1 943 / 0

VARIANCE 127 1,075 0 / 1 1 934 / 0

VARIANCE 15 1,075 1 / 0 1 927 / 0

DIFFXSTD 127 1,075 1 / 0 1 925 / 0

VARIANCE 15 1,075 0 / 1 1 891 / 0

VARIANCE 127 1,025 0 / 0 8 855 / 0

VARIANCE 127 1,075 1 / 1 1 847 / 0

Taulukko 2. 10 parasta tulosta, joissa vääriä karsintoja oli vähemmän kuin 10
Menetelmä Pino Kerroin MeanF /

MedF
Skaalaus Tulokset

MAXMINDIFF 15 1,050 0 / 1 2 2510 / 5

DIFFXSTD 15 1,050 0 / 1 2 2505/ 5

MAXMINDIFF 15 1,025 1 / 0 4 2456 / 6

DIFFXSTD 15 1,025 1 / 0 4 2447 / 3

MAXMINDIFF 15 1,025 0 / 1 4 2422 / 3

DIFFXSTD 15 1,025 0 / 1 4 2407 / 3

MAXMINDIFF 127 1,025 1 / 0 4 2403 / 9

MAXMINDIFF 127 1,050 0 / 1 2 2401 / 9

DIFFXSTD 127 1,050 0 / 1 2 2400 / 9

DIFFXSTD 127 1,025 1 / 0 4 2394 / 9
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5.5. Suoritusajat

Suoritusaikamittausten mittausympäristönä toimi aiemmin esitelty ICEMET-palvelin
ja  kuvina  ICEMET-sensorin  2448x2048-kokoiset  kuvatiedostot.
Oletustiedostomuodot olivat PNG avatuille kuville ja BMP tallennetuille. Holofastin
operaatioiden suoritusaikoja verrattiin ICEMET-palvelimen taustanvähennyslohkon
vastaaviin  operaatioihin.  Holofastista  käytettiin  versiota  1.1.3  ja  MATLAB-
sovellusta  ajettiin  MATLABin  versiolla  R2017a.  Holofastin  mittauksiin  käytettiin
ohjelmaa varten kehitettyä ajanottomoduulia, joka Windowsille käännettäessä toimii
WinAPI:n  QueryPerformanceFrequency-  ja  QueryPerformanceCounter-funktioilla.
MATLABilla käytettiin tic- ja toc-ajanottofunktioita. Mittaustulokset kirjattiin 0.1:n
millisekunnin  tarkkuudella.  Suoritusaikamittausten  tulokset  kokonaisuudessaan
löytyvät liitteestä 2.

Taulukossa  3 on  esitetty  MATLAB-sovelluksen  ja  Holofastin  suoritusajat  eri
kuvamäärillä.  Taulukosta  nähdään,  että  Holofast  prosessoi  kuvia  17-22  kertaa
MATLABia nopeammin.

Taulukko  3.  MATLAB-sovelluksen  ja  Holofastin  suoritusajat  seitsemän  kuvan
pinolla oletustiedostomuodoilla ilman tyhjän kuvan tunnistusta

Aika (s)

Kuvia MATLAB Holofast

1 1,19 0,07

10 14,01 0,67

100 147,75 6,81

1000 1491,56 68,75

Sovellusten suoritusaikojen jakaantuminen eri operaatioihin näkyy kuvaajissa 7 ja
8.  Kuvaajien  muut-kategoriaan  kuuluvat  esimerkiksi  SQL-operaatiot.  MATLAB-
sovelluksessa taustan vähennys ja muut operaatiot veivät selvästi suurimman osan
ajasta.  Sen  sijaan  Holofastissa  jakaantuminen  on  täysin  päinvastainen:  kuvien
avaaminen ja tallentaminen olivat hitaimmat operaatiot.
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Kuvaaja 7. MATLAB-sovelluksen suoritusaikojen jakaantuminen.
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Kuvaaja 8. Holofastin suoritusaikojen jakaantuminen.

5.5.1. Kuvien avaaminen ja tallentaminen

Kuvien avaamiseen ja tallentamiseen käytetyt ajat eri tiedostomuodoilla on esitetty
kuvaajissa  9 ja  10.  Kuvan  avaamisella  tarkoitetaan  aikaa,  joka  kuluu  yksittäisen
kuvatiedoston  lukemiseen  ja  saattamiseen  muotoon,  jossa  se  voi  toimia  osana
taustanvähennysprosessia.  Kuvan  tallentamisella  taas  tarkoitetaan
taustavähennettyjen  kuvien  muuntamista  tallennettavaan  muotoon  ja  näiden
kirjoittamista levylle. Ajat ovat keskiarvoja yhtä kuvaa kohden 10 kuvaa käsiteltäessä
seitsemän kuvan pinokoolla. Holofast ei mittaushetkellä tukenut 16-bittisten PNG-
kuvien tallentamista.  BMP-kuvilla päästiin molemmilla MATLAB-sovelluksella  ja
Holofastilla  nopeimpiin  aikoihin.  PNG-tiedostojen  käsitteleminen  taas  oli
molemmilla ohjelmilla erittäin hidasta.
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Kuvaaja 9. Eri kuvatiedostomuotojen avaaminen MATLAB-sovelluksella ja
Holofastilla.
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Kuvaaja 10. Eri kuvatiedostomuotojen tallentaminen MATLAB-sovelluksella ja
Holofastilla.

Avaus-  ja  tallennusaikojen  huomattiin  kasvavan  suuremmilla  kuvamäärillä
Holofastin  kehittämiseen  käytetyllä  tietokoneella  tämän  kovalevyn  matalan
suorituskyvyn vuoksi. Tästä johtuen aikoja vertailtiin palvelimella myös suuremmilla
kuvamäärillä.  Kuvaajasta  11 nähdään,  että  ilmiötä  ei  näyttäisi  esiintyvän
palvelimella.
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Kuvaaja 11. Oletustiedostomuotojen avaaminen ja tallentaminen Holofastilla eri
kuvamäärillä.

5.5.2. Taustan vähennys

Mediaanitaustavähennyksestä tehtiin mittauksia viidellä eri kuvapinokoolla: 3, 5, 7,
13  ja  25.  Kuvaajasta  12 nähdään,  että  Holofastin  GPGPU:lla  toteutettu  taustan
vähennys toimii parhaimmillaan yli 1000 kertaa MATLAB-sovelluksen tavallisella
suorittimella ajettavaa nopeammin.
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Kuvaaja 12. Mediaanitaustanvähennyksen suoritusajat.

5.5.3. Tyhjän kuvan tunnistus

Tyhjän kuvan tunnistuksen eri menetelmien suoritusajat on esitetty kuvaajassa  13.
Ajat  mitattiin  1-,  2-,  4-  ja  8-kertaisilla  alaspäin  skaalauksilla.  Vähiten  aikaa  vei
värisävyjen erotuksen mittaaminen,  koska tähän vaadittavat  minimin ja  maksimin
etsivät operaatiot tehdään jo esikarsinnassa. Kaikki operaatiot ovat kuitenkin erittäin
nopeita yhden kuvan prosessoinnin kokonaisaikaan nähden. Suurin nopeutus ajoissa
tapahtui yksinkertaisten ja kaksinkertaisen alaspäin skaalauksen välillä.
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Kuvaaja 13. Tyhjän kuvan tunnistuksen menetelmien suoritusajat eri alaspäin
skaalauksilla.

Keskiarvo-  ja  mediaanisuodatukseen  kuluneet  ajat  sekä  skaalausajat  näkyvät
kuvaajassa  14.  Operaatiot  veivät  tunnistusoperaatioiden tapaan hyvin vähän aikaa
suhteessa ohjelman kokonaissuoritusaikaan.
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Kuvaaja 14. Suodatusten ja alaspäin skaalausten suoritusajat.
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6. POHDINTA

6.1.1. Tyhjän kuvan tunnistus

Tutkielmaa  varten  kehitetyllä  dynaamisella  tyhjän  kuvan  tunnistuksella  pystytään
todennäköisesti  karsimaan  noin  puolet  tyhjistä  kuvista  pisaradataa  menettämättä.
Erityisen  hyvin  toimi  tunnistuksen  esikarsinta,  joka  tunnisti  täysin  tyhjät  kuvat
nopeasti  ja  varmasti.  Mikäli  osa  pienimmistä  pisarakuvista  ollaan  valmiita
hylkäämään, voivat karsinatulokset nousta aina 90 %:iin asti.

Käytettävä menetelmä ja tunnistusparametrit  vaikuttivat oleellisesti  dynaamisen
tunnistuksen  tuloksiin.  Menetelmät  myös  toimivat  eri  tavalla  eri
parametrikombinaatioilla. Varmin tapa olla menettämättä pisaradataa näyttäisi olevan
referenssikynnyskertoimen pitäminen alle 1,025:ssä, suuren referenssipinon käyttö ja
varianssimenetelmä ilman suodatusta tai skaalausta.

Mikäli  halutaan maksimoida karsittujen kuvien määrä mahdollisesti  pisaradataa
menettämättä,  on  syytä  käyttää  varianssiin  tai  värisävyjen  määrään  perustuvaan
menetelmää.  Pinon  pituus  tulisi  asettaa  suuremmaksi  kuin  120  ja  kynnyskerroin
1,050:n ja 1,075:n välille. Alaspäin skaalauksen kertoimena on käytettävä joko kahta
tai  neljää.  Keskiarvo-  ja  mediaanisuodattimista  kannattaa  käyttää  joko  toista  tai
molempia.

Jos  taas  halutaan  suorittaa  aggressiivisempaa  karsintaa,  jossa  osa  kuvista
menetetään,  on  käytettävä  joko  keskihajonnan  ja  värisävyjen  erotuksen  tulon  tai
minimi-  ja  maksimivärisävyjen  erotuksen  laskevaa  menetelmää.  Tällöin  pinon
pituudeksi on valittava pieni arvo, kuten 15, ja kynnyskertoimeksi 1,025 ja 1,050.
Skaalauksena  on käytettävä  kahta  tai  neljää  ja  suodatuksena  vain  toista  kahdesta
suodattimesta.

Shannonin  entropian  käyttöä  ei  suositella  sen  erittäin  suurten  karsintamäärien
vuoksi.  Menetelmä  todennäköisesti  vaatii  huomattavasti  pienempien  kerrointen
käytön muihin menetelmiin verrattuna. Myös gradienttikuvan keskiarvoon perustuva
menetelmä  toimi  melko  epävarmasti.  Syy  tälle  on  luultavasti  pilvipisaroiden
diffraktiokuvioiden  aaltomainen  muoto,  joka  on  liian  hajanainen  Sobelin
operaattorille. Menetelmä saattaa myös toimia paremmin alemmilla kertoimilla.

6.1.2. Suorituskyky

Mittauksissa  ilmeni,  että  Holofast  tulee  todennäköisesti  olemaan  noin  20  kertaa
MATLAB-sovellusta nopeampi normaalikäytössä. ICEMET-järjestelmän algoritmien
kääntäminen nopeammille kielille paljasti nopeasti MATLAB:n rajoitukset suurten
kuvamäärien  kanssa työskenneltäessä.  Vaikka  ohjelma onkin erinomainen työkalu
tutkimukseen ja datan visualisointiin, ei se yllä lähellekään GPGPU:ta hyödyntävien
käännettävien ohjelmointikielten suorituskykyä. Ohjelmointikieltä päätettäessä onkin
aina syytä muistaa miettiä, onko valittu kieli paras mahdollinen työkalu ongelman
ratkaisemiseen. OpenCL on varmaksi  todettu ja  suositeltava vaihtoehto GPGPU:n
toteuttamiseen.
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7. JATKOKEHITYS

7.1. Holofast

Tällä hetkellä Holofast  on ICEMET:iin integroitu,  eikä sovellusta ole mahdollista
käyttää  ilman  järjestelmän  tietokantoja.  Ensimmäinen  askel  Holofastin
jatkokehittämiseen onkin erottaa taustan vähennyksen ja tyhjän kuvan tunnistuksen
suorittavat  lohkot  erilliseksi  kirjastokseen  SQL-palvelimen  ohjausjärjestelmästä.
Tämän  jälkeen  kirjaston  pohjalta  on  mahdollista  kehittää  erilaisia  käyttöliittymiä
hyödyntäviä sovelluksia.

Tyhjän kuvan tunnistusta on syytä vielä pohtia ja kehittyneemmillä menetelmillä
tunnistustuloksia voidaan todennäköisesti parantaa nykyisestä. Holofastin lähdekoodi
sisältää  paljon  valmiita  kommentoituja  funktioita  kuvien  prosessointiin.  Näitä
voidaankin helposti hyödyntää mahdollisten lisämenetelmien kehittämisessä.

Vaikkakin  mediaanitaustanvähennys  on  todettu  toimivaksi  ja  nopeaksi
digitaalisessa  holografiassa,  on  syytä  kokeilla  myös  vaihtoehtoisten
taustanvähennysmenetelmiä.  Parempi  menetelmä  vaikuttaisi  myös  suoraan  tyhjän
kuvan tunnistuksen tuloksiin.

7.1.1. Optimointi

Holofast ei hyödynnä kaikkia mahdollisia säikeistyksen tarjoamia mahdollisuuksia,
vaan toimii  hyvin  pitkälle  pääsäikeen varassa.  Uusia  säikeitä  luodaan OpenMP:n
avulla vain muutaman pisimmän for-silmukan yhteydessä kuvia avattaessa. Ohjelma
voitaisiinkin  toteuttaa  esimerkiksi  jonkinlaista  thread  pool  -suunnittelumallia
hyödyntäen.  Puuttuvan  säikeistyksen  lisäksi  osa  Holofastin  OpenCL:n
ydinfunktioista  ei  hyödynnä  kaikkia  OpenCL:n nopean paikallismuistin  tarjoamia
optimointeja.  Muun  muassa  keskiarvo-  ja  mediaanisuodatintoteutukset  joutuvat
hakemaan samoja arvoja globaalista muistista useaan kertaan, vaikka arvot voitaisiin
tallentaa paikallismuistiin.

OpenCL valittiin GPGPU-viitekehykseksi tämän avoimuuden ja laitetuen vuoksi.
Kilpaileva NVIDIA:n CUDA-rajapinta on kuitenkin useimmiten suorituskyvyltään
hieman  parempi.  CUDA  voitaisiinkin  asettaa  vaihtoehtoiseksi  viitekehykseksi
NVIDIA:n näytönohjaimia käytettäessä.  Tämä kuitenkin vaatisi  kaiken Holofastin
GPGPU-koodin uudelleenkirjoittamista.

7.1.2. Hologrammien rekonstruktio

Seuraava  looginen  askel  ohjelmiston  viemisessä  eteenpäin  on  hologrammien
numeerisen  takaisinlaskennan  toteuttaminen.  Osittain  tämä  on  jo  tehty:  Holofast
sisältää  tuen  yksinkertaiselle  rekonstruktiolle  Fresnelin  approksimaation  ja
kulmaspektrimenetelmän  avulla.  Fourier-muunnokset  käyttävät  alustavasti  clFFT-
kirjastoa [40].

Lopullinen  tavoite  takaisinlaskennan  toteutuksen  jälkeen  on  Fugalin
HoloViewerin kaltaisen takaisinlaskentaohjelmiston kehittäminen ja koko ICEMET-
järjestelmän siirtäminen pois MATLAB-sovelluksista.
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7.2. ICEMET

Eräs  yksinkertainen  ja  käytännöllinen  keino  nopeuttaa  kuvien  prosessointia
ICEMET-järjestelmässä  on  vaihtaa  käsiteltävät  kuvatiedostot  PNG:stä  johonkin
muuhun  muotoon.  Suoritusaikamittauksissa  kävi  ilmi,  että  BMP-  ja  TIFF-kuvien
avaaminen on huomattavasti PNG:tä nopeampaa. Hologrammien monimutkaisuuden
vuoksi  kuvat  eivät  myöskään  pakkaudu  juurikaan,  joten  yksinkertaisemmilla
tiedostostandardeilla ei hävitä tämänkään suhteen.

ICEMET:n  mahdollisena  käyttöympäristönä  toimivat  tuulivoimalat  sijaitsevat
useimmiten  kaukana  asutuksesta,  kuten  Pohjois-Suomen  tunturien  päällä.
Tietoliikenneyhteydet  paikanpäällä  ovatkin  harvoin  optimaaliset.  Ongelma
todennäköisesti  korostuu,  mikäli  laitteistoa  halutaan  viedä  ulkomaille,  missä
mobiiliverkot  eivät  ole  Suomen  tasolla.  Näistä  syistä  suurten  kuvatiedostojen
siirtäminen  verkon  yli  tuskin  on  paras  mahdollinen  ratkaisu  järjestelmän
toteuttamiseksi.  Verkkoliikennettä  pystyttäisiin  vähentämään  huomattavasti
siirtämällä hologrammikuvien analysointi paikanpäälle. Tällöin verkon yli siirrettävä
data olisi pelkästään pisaroiden analyysidataa ja mahdollisesti pienikokoisia rajattuja
kuvia.  Periaatteessa  tämä  on  jo  nyt  mahdollista  mittauspalvelinta  päivittämällä.
Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että järjestelmä on edelleen varsin kokeellinen,
eikä kaikkia sensorilta saatavia kuvia pystyttäisi varastoimaan.

Nykypäivänä  älypuhelinteollisuuden  nopean  kehityksen  myötä  myös  nopeat
GPGPU:ta  tukevat  mobiiligrafiikkapiirit  ovat  yleistyneet.  ICEMET-järjestelmän
tulevaisuus voisikin olla tällaisen piirin ympärille rakennettu sulautettu järjestelmä.
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8. YHTEENVETO

Tutkimusta  varten  kehitettiin  digitaalisia  hologrammeja  esikäsittelevä
tietokoneohjelma,  Holofast.  Sovellus  suorittaa  kuville  taustan  vähennyksen
mediaanilla jakamisen avulla ja karsii pois tyhjät kuvat. Holofast myös tukee tyhjän
kuvan  tunnistuksen  yhteydessä  kuvien  suodatusta  keskiarvo-  ja
mediaanisuodattimilla  ja  alaspäin  skaalausta  käyttäen  bilineaarista  interpolaatiota.
Holofast  integroitiin  toimimaan  osana  pilvipisaroita  kuvaavaa  holografiseen
hiukkasanalyysiin  perustuvaa  ICEMET-järjestelmää.  Tutkimuksessa  testattiin
sovelluksen  suorituskykyä  ICEMET-järjestelmän  palvelimella  ja  tutkittiin  tyhjän
kuvan  tunnistuksen  onnistuneisuutta  käymällä  läpi  kaikki  tämän  tarjoamat
asetusparametrit.

C-kielen  ja  GPGPU-rajapinta  OpenCL:n  avulla  kehitetyn  Holofastin
suorituskyvyn  todettiin  olevan  ylivertainen  ICEMET-järjestelmän  vanhaan
MATLAB-sovellukseen  verrattuna.  Siinä  missä  vanhalla  toteutuksella  kului  lähes
puolitoista  sekuntia  kuvien  prosessointiin,  Holofast  suorittaa  samat  operaatiot  70
millisekunnissa.  Tyhjän  kuvan  tunnistus  hidastaa  prosessia  maksimissaan  noin  5
millisekuntia,  ja  samalla  vähentää  ICEMET-järjestelmän  analyysilohkolle
lähetettävän datan määrää.

Tyhjän  kuvan  tunnistukseen  kehitettiin  dynaaminen  järjestelmä,  joka  perustuu
pisteiden keruuseen kuvista käyttäen erilaisia tunnistusmenetelmiä.  Tunnistuksessa
kuvasta  saatavan  pistearvon  täytyy  ylittää  referenssiarvopinon  mediaani  valitulla
prosenttimäärällä,  jotta  tämä  merkataan  epätyhjäksi.  Prosenttimäärää  kutsutaan
referenssikynnyskertoimeksi.

Tunnistusmenetelmät  ovat  minimi-  ja  maksimivärisävyjen  erotus,  varianssi,
keskihajonnan ja värisävyjen erotuksen tulo, värisävyjen määrä, Shannonin entropia
ja gradienttikuvan keskiarvo.  Näistä yhdelläkään ei saavutettu täysin optimaalisia
tuloksia ja Shannonin entropia ja gradienttikuvan keskiarvo osoittautuivat huonoiksi
testatuilla parametreilla. Varmin tunnistustarkkuus saavutetaan varianssimenetelmää,
suurta  referenssipinokokoa  ja  pientä  referenssikynnyskerrointa  käyttämällä.
Suodattimia tai skaalausta ei kannata käyttää, mikäli kuvia ei haluta menettää.

Noin  puolet  kuvista  pystytään  karsimaan  käyttämällä  joko  varianssi-  tai
värisävyjen  määrä  -menetelmää,  kynnyskerrointa  1,050,  pinokokoa  127,
skaalauskerrointa 2 ja suodattimista joko toista tai  molempia.  Aggressiivisempaan
karsintaan  päästään  käyttämällä  keskihajonnan  ja  värisävyjen  erotuksen  tulon  tai
minimi-  ja  maksimivärisävyjen  erotuksen  laskevaa  menetelmää,  kynnyskerrointa
1,025,  pinokokoa  15,  skaalauskerrointa  2  ja  jompaakumpaa  suodatinta.
Aggressiivinen  karsinta  pystyy  karsimaan  jopa  90  %  kuvista,  mutta  samalla
pisaradataa saatetaan menettää.
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10. LIITTEET

Liite 1: Tunnistusmenetelmien vertailutulokset

Liite 2: Suoritusaikamittaukset
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Liite 1: Tunnistusmenetelmien vertailutulokset

Solujen formaatti: <Karsittu yhteensä> / <Vääriä karsintoja>

Menetelmien vertailua
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Menetelmien vertailua suodattimilla

Menetelmien vertailua alaspäin skaalauksilla
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Menetelmien vertailua suodattimilla ja alaspäin skaalauksilla
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Liite 2: Suoritusaikamittaukset

MATLABin ja Holofastin suoritusajat seitsemän kuvan pinolla 
oletustiedostomuodoilla (PNG → BMP) ilman tyhjän kuvan tunnistusta

Aika (s)

Kuvia MATLAB Holofast

1 1.19 0.07

10 14.01 0.67

100 147.75 6.81

1000 1491.56 68.75

Kuvatiedostojen avaaminen ja tallentaminen
Avausaika (ms) Tallennusaika (ms)

Tiedosto MATLAB Holofast MATLAB Holofast

PNG (8-bittiä) 88.9 57.2 1097.7 249.1

PNG (16-bittiä) 121.9 93.0 1407.9 -

BMP 42.8 7.0 48.9 8.4

TIFF 54.0 18.1 77.4 69.7

PNG-kuvien avaaminen ja tallentaminen BMP:ksi Holofastilla eri kuvamäärillä
Kuvia Avausaika (ms) Tallennusaika (ms)

25 57.2 8.4

50 56.4 7.7

100 56.5 8.2

250 57.0 7.8

500 58.4 12.1

1000 58.4 13.3

Mediaanitaustanvähennyksen suoritusajat
Aika (ms)

Pinon koko MATLAB Holofast

3 393.2 0.3

5 504.2 0.6

7 718.1 1.0

13 1517.4 2.3

25 3267.9 6.4
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Holofastin suodattimet ja alaspäin skaalaus
Menetelmä Aika (ms)

Keskiarvosuodatus 0.3

Mediaanisuodatus 1.6

2x skaalaus 0.1

4x skaalaus 0.1

8x skaalaus 0.1

Tyhjän kuvan tunnistuksen menetelmien suoritusajat eri alaspäin skaalauksilla
Aika (ms)

Menetelmä 1x 2x 4x 8x

värisävyjen erotus 1.2 0.7 0.6 0.6

varianssi 2.5 1.4 1.2 1.1

keskihajonnan ja värisävyjen erotuksen 
tulo

2.5 1.5 1.3 1.1

värisävyjen määrä 2.9 1.6 1.2 1.1

Shannonin entropia 3.1 1.7 1.3 1.3

gradienttikuvan keskiarvo 2.2 1.4 1.1 0.9
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