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Problemillustration
x

Thermal and Multispectral Imaging

{b1, b2, … , bM} ∈ B

Lecture 6: Hyperspectral detection
Jörgen Ahlberg

x ∈ B ??
x ∈ T ??

Spektrala modeller

Probabilistiska modeller

➢ Antag en modell M för en klass data X.

➢ Om M är en probabilistisk modell kan vi
beräkna P(x | x ∈ X) och göra en
hypotesprövning.

➢ Med modellen kommer ett avståndsmått.
➢ Modellval sker m.h.a gudomlig inspiration eller
fysikalisk bakgrundskunskap.
➢ Modellparametrar sätts medelst träning.

Vad är en detektor?
En detektor är en funktion

Antag att vi har en modell B för bakgrunden / klottret / icke-målen
och/eller en modell T för målen, samt att vi för varje modelltyp
har ett avståndsmått
.
En anomalidetektor är en funktion

En signaturbaserad detektor eller måldetektor är en funktion

Vad man bör veta
➢ Hur man tränar modellen (estimerar dess
parametrar).
➢ Avståndsmåttet.
➢ Hur det relaterar till en sannolikhetsfördelning.
➢ Vilka (implicita) (icke-)fysikaliska antaganden
man gjort.
➢ Vilken fördelning avståndsmåttet ger.
➢ CFAR

1

2018-06-12

Att träna en bakgrundsmodell

Lokal bakgrundsmodell

➢ Som regel in situ, dvs träna på data från den
aktuella scenen.
➢ Träna på en lokal eller global omgivning.
➢ För/nackdelar?

Guard distance

➢ Med en lokal bakgrund tränar
man om modellen för varje
pixel i scenen.
➢ En lokal modell kan vara
enkel eftersom träningsdata
inte innehåller så mycket
variation.
➢ En lokal modell bör vara
enkel för att kunna exekveras
innan millennieskiftet.
➢ En lokal modell måste vara
enkel eftersom den inte får så
mycket träningsdata.
➢ En gran på ett fält bredvid
granskogen blir en anomali.

Global bakgrundsmodell
➢ En global modell behöver vara komplex för att
hantera all variation som förekommer i
träningsdata.
➢ En global modell kan vara komplex eftersom
den tränas en gång.

Klassiska detektorer

➢ En global modell är välförsörjd med
träningsdata och kan vara komplex.

Näst enklaste …

Enklast möjliga detektor
Euklidiskt avstånd till en prototypvektor, t.ex medelvektorn
 av träningsdata:

Olika spektralband har olika varians, och bör därför viktas olika:

N parametrar
att estimera.

där

2N parametrar
att estimera.

Eftersom spektralband ofta är korrelerade, är det ännu bättre att använda
den fulla kovariansmatrisen ) mahalanobisavståndet:
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Mahalanobisavstånd

RX-detektorn
(N2+3N)/2
parametrar att
estimera.

RX-detektorn är den mest kända anomalidetektorn, den som används
som referens för alla andra. Den mäter mahalanobisavståndet till
bakgrunden, dvs

där B typiskt tränas från en lokal omgivning och uppdateras
inkrementellt.
Kan ses som en hypotesprövning

RX

RX: Blekning + vektornorm

Mahalanobis & Bayes

Mahalanobis & Bayes, forts

Mahalanobisavståndet relaterar till den gaussiska täthetsfunktionen

Bayes beslut:

Logaritmera:

Antag att vi modellerar såväl bakgrund som mål med gaussiska
fördelningar. Kom ihåg Bayes beslut, dvs att acceptera H1 om

Om gaussiskt!
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Bayes beslut

Varför inte så användbart?
I praktiken är vi ofta hänvisade till enklare
modeller för målen; en gaussfördelning kräver
att (3N + N2)/2 parametrar estimeras. För stora
N (# spektralband) krävs många
träningssampel.

?

1. Känd målsignatur
Hypotesprövningen

ger det adaptiva matchade filtret (AMF)

Vanliga fall
1. En känd målsignatur
2. En känd målsignatur med okänd norm
3. Några kända målsignaturer

AMF: Blekning + projektion

Egentligen

Modellantagandet är ju att bakgrund
och mål har samma variation fast olika
medelvärde.
Realistiskt endast för additivt brus, inte
när bakgrundsvariationen beror på
materialvariation.
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2. Känd målsignatur, okänd norm

SAM: Blekning + projektion

Hypotesprövningen

SAM

kan också formuleras som att vi vet strukturen men inte nivån på klottret.
Ger the spectral angle mapper (SAM)

dvs, normaliserad korskorrelation. Fördelningen är icke-trivial.

3. Kända målsignaturer

3. Underrum för målsignatur, forts

Antag att vi har ett antal (K) material i målet, och att vi känner de
olika materialens signaturer. Målpixlarnas signaturer är då linjärkombinationer av de ingående materialen, och vi kan modellera
målsignaturen som en vektor i underrummet som spänns upp av
målmaterialen.

ger

Hypoteserna blir:
Fill factor
där
Målmaterialsignaturerna

är den blekta projektions- och rekonstruktionsmatrisen för målrummet.
Detektorn kallas ACE, vilket uttydes adaptive cosine detector
eller adaptive coherence detector.

Icke-gaussisk bakgrundsmodell
➢ Lokal bakgrundsmodell

➢ Global bakgrundsmodell

➢

Gaussmodell för
komplex – åtminstone i
det hyperspektrala fallet

➢ Gaussmodell för enkel –
täcker inte upp för
variationerna

➢

Modellera som
underrum

➢ Modellera som kluster

➢ Anomalidetektor:
DFFS

Anomalidetektion: DFFS

➢ Modellera som mixtur
➢ …

➢ Måldetektor: OSP,
ASD
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Måldetektion: OSP

Måldetektion: OSP

Hypotesprövningen

ger orthogonal subspace projector (OSP)

dvs projektionen på målsignaturen i underrummet komplementärt
till bakgrundsunderrummet.

Måldetektion: ASD
Generalisering av OSP: Antag målet modelleras med ett underrum.

Måldetektion: ASD
Subpixelmål:

Dessutom: Söker vi upplösta mål eller subpixelmål?
Subpixelmål:

Adaptiv subspace detector (ASD):

Upplösta mål:

Samma som F-testet i statistikliteratur. Måttet är fördelat
som P( d ) = 1-FMt, N-Mt-Mb( 0,d ).
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Mixturmodeller
I stället för att dela upp träningsdata i ett antal
enkla kluster kan man modellera en komplex
fördelning.
Ett sätt att göra det är med en mixturmodell,
t.ex

Skattas m.h.a EM-algoritmen eller dess
släktingar.

Kamouflagenät

Receiver Operating Characteristics
G raf Ä
over P D som funktion av P F A (dvs. olika trÄ
oskelsÄ
attningar).

Z
A rea U nder C urve (A U C ) =

P D (P F A )dP F

A

I bland plottas istÄ
a llet P D som funktion av precision = andel detektioner som Ä
a r korrekta

ROC-kurvor: RX

ROC-kurvor: Gaussmixtur
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Sammanfattning
➢
➢

Anomalidetektion vs. måldetektion.
Modellera mål och/eller bakgrund med lämplig modell, t.ex
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

en signatur
ett underrum
en gaussfördelning
en gaussmixtur
en mängd kluster

Olika modeller ger olika detektorer: AMF, SAM, OSP, ASD, ACE.
Träningsdata för bakgrunden hämtas lokalt eller globalt.
Träningsdata för målen hämtas via mätningar, simuleringar eller båda.
Olinjära modeller? Kernel-tricket, manifold learning, NN, …
Värdering
➢
➢
➢

ROC-kurvor
AUC
CFAR
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