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5. Kuvanennallistus

Ennallistus eroaa korostamisesta edellisen ollessa objektiivista ja 
jälkimmäisen pikemmin subjektiivista käsittelyä, vaikka niiden 
menetelmissä on päällekkäisyyttä. Objektiivinen tarkoittaa, että 
käsitellään jollakin ennalta määrätyllä tavalla. Kuvaa 
ennallistettaessa pyritään palauttamaan kuva muotoon, joka sillä on 
ollut tai arvioidaan olleen ennen kuvan ”huonontumista”. 
Huonontuminen merkitsee usein kohinaa.

Kuvanennallistuksessa tarvitaan tavallisesti hyvyyskriteeriä, jonka 
mukaan alkuperäinen kuva palautetaan. Korostamisessa käytettiin 
lähinnä heuristisia menetelmiä ja ne palvelivat varsinkin näön 
psykofysiologisia tarpeita, esimerkkinä kontrastinvenyttäminen (luku 
3.1, s. 132).
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5.1. Kuvan huonontumisen ja ennallistuksen malli

Kuva 5.1. esittää, miten huonontumisprosessi mallinnetaan funktiona, 
joka yhdessä lisätyn kohinan kanssa saa syötteenään kuvan f(x,y) ja 
tuottaa tuloskuvan g(x,y). Tiedettäessä jotakin huonontumisfunktiosta H
ja kohinasta (x,y) ennallistuksessa lasketaan kuvan estimaatti. 
Tavoitellaan luonnollisesti lopputulosta, että estimaatti on 
mahdollisimman lähellä ”todellista”, alkuperäistä kuvaa, jota ei yleensä 
täysin tunneta.

Eräin edellytyksin ja H:n ollessa lineaarinen huonontunut kuva on 
esitettävissä spatiaalisessa alueessa konvoluutiolla

(1)
ja ekvivalentisti taajuusalueella

(2)
joissa h(x,y) on huonontumisfunktion spatiaalinen esitys ja isot kirjaimet 
vastaavat termien Fourier-muunnoksia.
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Kuva 5.1. Kuvan huonontumisen ja ennallistamisen malli.
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5.2. Kohinamallit

Digitaalisten kuvien pääasiallinen spatiaalinen kohinalähde on 
kuvanhankinta tai -siirto. Vaihtelevat tekijät vaikuttavat kuvaus- ja 
mittauslaitteiden antureihin. Ne riippuvat ympäristöstä ja itse 
laitteista. Esim. digitaalisten kameroiden yhteydessä valo tai sen 
vähyys ja anturien eli CCD-kennon lämpötila vaikuttavat kuvissa 
esiintyvään kohinaan.

Spatiaalisen kohinan ominaisuuksia on sen taajuus, Fourier-
muunnoksen mielessä. Jos Fourier-spektrin kohina on vakio, 
kyseessä on valkoinen kohina, muuten värillinen - termit tulevat 
valon fysikaalisista ominaisuuksista. Kohina on usein satunnaista. 
Se voi olla myös jaksollista. Oletetaan jatkossa sen olevan 
riippumatonta paikasta kuvassa, spatiaalisista koordinaateista, ja 
korreloimatonta kuvan suhteen (ei korrelaatiota pikseliarvojen ja 
kohinakomponenttien välillä).



Kuvanennallistus 273

Spatiaalinen kohinan ominaisuus on intensiteettiarvojen vaihtelu. 
Näitä käsitellään satunnaismuuttujina todennäköisyystiheyksien 
avulla. Kuva 5.2. esittää tärkeimmät todennäköisyystiheysfunktiot.

Gaussin eli normaalijakautunut kohina on yksi tavallisimmista. Sen 
tiheysfunktio on

jossa z on intensiteetti ja kaavassa ovat myös sen keskiarvo ja 
keskihajonta (varianssi tämän neliönä).

Rayleighin kohina on seuraava.
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Tämän keskiarvo ja varianssi ovat seuraavat.

Erlang- (gamma-) kohina noudattaa kaavaa

ja sen keskiarvo ja varianssi ovat oheiset.

(Vaikka käytetään toisinaan nimitystä gamma-tiheys, tarkkaan ottaen 
gamma-tiheydessä on nimittäjä hieman erilainen.)
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Kuva 5.2. (a) Gaussin, (b) Rayleighin, (c) gamma-, (d) 
eksponentiaalisen, (e) tasanjakautuneen ja (f) impulssikohinan 
tiheysfunktiot.
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Eksponentiaalinen kohina noudattaa muotoa

jossa a>0. Keskiarvo ja varianssi ovat seuraavat.

Tasanjakautunut kohina tulee kaavasta

ja sen keskiarvo ja varianssi ovat edelleen oheiset.
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Impulssi- eli suola-ja-pippuri-kohina on yksinkertaisesti seuraava.

Jos b>a, intensiteetti b on valopiste kuvassa. Vastakkaisesti taso a
esiintyy mustana pisteenä.

Kun impulssikorruptio on tavallisesti laajaa verrattuna kuvan 
intensiteettitasojen eroihin, impulssikohina digitoidaan tavallisesti 
ääriarvoiksi, negatiivinen impulssi minimiksi (musta eli pippuri) ja 
positiivinen maksimiksi (valkoinen eli suola). Esim. 8-bittisellä nämä 
ovat 0 ja 255. Kuva 5.3. havainnollistaa testitapausta kuvan 5.2. 
kohinamalleille.
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Kuva 5.3. Testihahmo liittyen kuvan 5.3. malleihin: säännöllisen-
muotoisia kohteita ja vain kolme harmaasävyä, musta, harmaa ja 
melkein valkoinen.
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Kuva 5.4. esittää testihahmon lisättynä kuudella erilaisella kohinalla 
eo. mallien mukaan. Myös vastaavat histogrammit on esitetty. 
Kohinaparametrit oli valittu niin, että kolme intensiteettitasoa 
alkaisivat sulautua yhteen. Tällöin kohina on melko näkyvää 
hämärtäen kohteiden muotoa.

Kuvan 5.4.(i) tapauksessa on oikeassa reunassa valkoista vastaava 
lisäpiikki, joka tuli kohinasta. Kuvan vaalein harmaasävy on 
vaaleanharmaa.

Visuaalisesti kohinaiset kuvat näyttävät jokseenkin samanlaisilta, 
paitsi impulssikohinainen kuva 5.4.(i), vaikka kaikkien 
kohinajakaumat ovat melko erilaisia.
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Kuva 5.4. Kuvat histogrammeineen, kun on lisätty (a) Gaussin, (b) 
Rayleighin ja (c) gamma-kohinaa.
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Kuva 5.4. (jatkoa) Kuvat histogrammeineen, kun on lisätty (g) 
eksponentiaalista, (h) tasanjakautunutta ja (i) suola-ja-pippuri-
kohinaa.
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Kuvien jaksollinen kohina on tyypillisesti peräisin sähkö- tai 
sähkömekaanisesta häiriöstä datanhankinnan aikana. Jaksollista 
kohinaa voidaan tehokkaasti vaimentaa taajuusalueen 
suodatuksella. Esimerkkinä on kuva 5.5.(a), joka on sinimuotoisen 
kohinan korruptoima. Puhtaan siniaallon Fourier- muunnoksen 
taajuusvaste on impulssi (ei tarkoita impulssikohinaa, joka on 
spatiaalinen). Tällöin siniaallon ollessa riittävän voimakas, tämä 
näkyy piikkinä kullakin siniaallon taajuudella spektrissä (kuva 
5.5.(b)).

Jaksollisen kohinan kohinaparametrit estimoidaan laskemalla kuvan 
Fourier-muunnos. Kohinapiikit on monesti jopa visuaalisesti 
nähtävissä. Toinen mahdollisuus on yrittää johtaa jaksollisuus 
suoraan kuvasta, mikä edellyttää, että kohinaa ilmenee siinä selvästi 
erottuvana ilmiönä. Usein käytännössä näin ei ole.
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Kuva 5.5.(a) Sinimuotoisen kohinan korruptoima kuva ja (b) spektrin  
vastaava impulssivaste. (NASA)

a

b
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Kohina estimoidaan tavallisesti ottamalla kuvasta pieniä osia, joissa 
taustaintensiteetti on melko vakio. Ideana on siis väistää kuvan 
varsinaista informaatiota, kuten joitakin kuvan olennaisia kohteita, ja 
mitata satunnaisen kohinan keskimääräistä vaikutusta kuvassa.

Esim. kuvan 5.6. kapeat pystysuorat suorakulmiot on otettu kuvan 5.4. 
Gaussin, Rayleighin ja tasanjakautuneen kohinan osista. Kuvan 5.6. 
histogrammit ovat niistä lasketun kohinan jakaumat. Nähdään, miten 
näiden pienten otosten jakaumat vastaavat melko hyvin kuvan 5.4. 
simuloidun kohinan, siis tunnettuja jakaumia.

Olkoon L intensiteettitasojen määrä, ts. käytössä väli [0,L-1], esim. 
[0,255]. Lasketaan osakuvista (otoksista) todennäköisyysestimaatit eli 
normalisoidut histogrammiarvot ps(zi), i=0,1,…,L-1. Intensiteettien 
keskiarvo ja varianssi lasketaan Luvun 3 tapaan.
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Kuva 5.6. Suppeista suorakulmioista lasketut kohinan intensiteettien 
histogrammit (a) Gaussin, (b) Rayleighin ja (c) tasanjakautuneen 
kohinan tapauksissa kuvasta 5.4.
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5.3. Ennallistus spatiaalisella suodatuksella

Kun ainoa kuvaa huonontava tekijä on satunnainen kohina, yhtälöt (1) 
ja (2) tulevat seuraaviin muotoihin.

Kohinatermit ovat luonnollisesti lähes aina tuntemattomia, joten niitä ei 
voi vähentää yhtälöiden vasemmasta puolesta. Jaksollisen kohinan 
tapauksessa (u,v) voidaan tavallisesti estimoida G(u,v):n spektristä. 
Tällöin (u,v) on vähennettävissä G(u,v):stä alkuperäisen kuvaan 
saamiseksi. Tällainen on kuitenkin poikkeuksellista.

Seuraavaksi tarkastellaan Luvussa 3 esitettyjä spatiaalisia suotimia 
kohinan vaimentamiseksi sekä muutamia muita, tehokkaampiakin.
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Yksinkertaisin on aritmeettinen keskiarvosuodin, jossa Sxy edustaa  
m×n-suorakulmioikkunan koordinaattijoukkoa keskitettynä pisteeseen 
(x,y). Lasketaan ikkunan eli naapuruston intensiteettien keskiarvo. 
Keskiarvoistus tasoittaa kuvan lokaalista vaihtelua ja samalla kohinaa.

Geometrinen keskiarvosuodin lasketaan geometrisella keskiarvolla.

Tämä tasoittaa aritmeettisen tapaan, mutta hävittää vähemmän kuvan 
yksityiskohtia.
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Harmoninen keskiarvosuodin toimii hyvin ”suola-kohinalle”, mutta ei 
”pippuri-kohinalle”. Se toimii hyvin myös mm. normaalijakautuneelle eli 
Gaussin kohinalle.

Kontraharmonisen keskiarvosuotimen Q on aste.

Tämä on hyvä suodattamaan suola-tai-pippuri-kohinaa. Q:n 
positiivisilla arvoilla se suodattaa pippuri-kohinaa ja negatiivisilla suola-
kohinaa, mutta ei tee molempia samanaikaisesti. Se redusoituu 
aritmeettiseksi keskiarvosuotimeksi, jos Q=0, ja harmoniseksi, jos Q =   
-1.
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Kuvassa 5.7.(a) on piirilevyn 8-bittinen röntgenkuva. Kuva 5.7.(b) on 
sama, mutta siihen on lisätty Gaussin kohinaa, jonka keskiarvo on 
yhtä kuin 0 ja varianssi 400. Kuvassa 5.7.(c) on suodatettu 3×3-
ikkunan aritmeettisella keskiarvosuotimella ja 5.7.(d) geometrisella 
keskiarvosuotimella. Jälkimmäinen sumensi kuvaa edellistä 
lievemmin.

Kuvassa 5.8.(a) lisätty vastaavasti pippuri-kohinaa 
todennäköisyydellä 0.1 ja kuvassa 5.8.(b) suola-kohinaa samalla 
todennäköisyydellä. Kuvassa 5.8.(c) on suodatettu (a) 
kontraharmonisella keskiarvosuotimella, kun Q=1.5. Kuvassa 5.8.(d) 
on suodatettu (b) vastaavasti, kun Q=-1.5. Molemmat toimivat hyvin. 
Positiiviasteinen suodin toimi paremmin puhdistamalla taustaa, 
mutta toisaalta hieman ohentaen ja sumentaen tummia kohtia. 
Negatiiviasteinen toimi päinvastoin. Pitää varoa valitsemasta Q:n 
arvoa väärinpäin (kuva 5.9.).
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Kuva 5.7. (a) Röntgenkuva, (b) johon on lisätty Gaussin kohinaa, (c) 
ja suodatettu aritmeettisella keskiarvosuotimella sekä (d) 
geometrisella keskiarvosuotimella.

a b

c d
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Kuva 5.8. (a) Kuva korruptoituna pippuri-kohinalla ja (b) suola-
kohinalla sekä edellinen (c) suodatettu positiivisella 
kontraharmonisella keskiarvosuotimella ja (d) jälkimmäinen 
negatiivisella.

a b

c d
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Kuva 5.9. Kontraharmonisen 3×3-suotimen parametrin väärän 
etumerkin valitsemisen seurauksia. (a) Q=-1.5 ja (b) Q=1.5.

a b
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Tilastollisista järjestyssuotimista (order-statistics filters) 
mediaaninsuodatin mainittiin jo Luvussa 3 epälineaaristen suotimien 
yhteydessä. Tällaisten spatiaalisten suotimien periaate on hyödyntää 
suodinikkunan pikselien arvojen järjestystä tai astetta (order, rank). 
Järjestyksen antama tulos määrää täten suotimen vasteen.

Parhaiten tunnettu näistä suotimista on siis mediaanisuodin, jossa 
lasketaan ikkunan eli naapuruston sisältämien pikselien intensiteettien 
mediaani.

Mediaanisuodin on tehokas hävittämään unipolaarista ja bipolaarista 
(esim. suola-pippuri-) kohinaa silti säilyttäen kuvan varsinaista sisältöä.
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Mediaanisuotimen vastatessa 50. persentiilin järjestystä maksimi- ja 
minimisuodin vastaavat 100. ja 0. persentiilin. 

Maksimisuodin on hyödyllinen etsittäessä kirkkaimpia pisteitä ja 
minimisuodin etsittäessä tummimpia.

Keskipistesuodin laskee maksimin ja minimin välisen keskipisteen. Se 
yhdistää järjestyksen ja keskiarvon ja toimii parhaiten satunnaisesti 
jakautuneelle kohinalle, kuten Gaussin tai tasanjakautuneelle.

)},({min),(  ja  )},({max),(
),(),(

tsgyxftsgyxf
xyxy StsSts

)},({min)},({max
2
1),(

),(),(
tsgtsgyxf

xyxy StsSts



Kuvanennallistus 295

Tasoitetussa keskiarvosuotimessa (alpha-trimmed mean filter) on 
jätetty äärimmäiset arvot pois laskettaessa keskiarvoa. Tämä on usein 
hyödyllistä, kun äärimmäisissä voi olla jotakin satunnaista mukana, 
joka voisi esim. poikkeuksellisen suurina arvoina vääristää keskiarvoa. 
Jätetään huomiotta naapuruston d/2 pienintä ja suurinta 
intensiteettiarvoa, jolloin redusoituun naapurustoon gr(s,t) jää mn-d
pikseliä.

Jos d=0, suodin redusoituu aritmeettiseksi keskiarvosuotimeksi. Jos 
valitaan d=mn-1, suotimesta tulee mediaanisuodin. Muilla d:n arvoilla -
tasoitettu keskiarvosuodin on hyödyllinen kuvassa ollessa useanlaista 
kohinaa samanaikaisesti, esim. suola-pippuri- ja Gaussin kohinaa.
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Kuva 5.10.(a) edustaa jälleen piirilevyn kuvaa, johon on lisätty 
todennäköisyydellä Pa= Pb =0.1 suola-ja-pippuri-kohinaa. Tämä on  
suodatettu kuvassa 5.10.(b) 3×3-mediaanisuotimella. Kuva parani 
selvästi suodatuksella, mutta useita kohinapisteitä on silti vielä 
nähtävissä. Toinen mediaanisuodatus (tehty kuvalle 5.10.(b)) poisti 
useimmat edellisestä jäljelle jääneet ja kolmas loputkin. 
Mediaanisuodatus on hyvä impulssikohinan poistossa, mutta 
samalla se sumentaa kuvaa.

Kuva 5.11.(a) esittää maksimisuotimen tuloksen kuvan 5.8.(a) 
pippuri-kohinalle. Suodin poisti kohinan, mutta samalla menivät 
jotkin tummat pisteet tummien kohteiden reunoilta (kirkkaat pisteet 
niiden sijaan). Minimisuodin on ajettu kuvalle 5.11.(b) toimien 
edellistä paremmin, mutta poistaen myös joidenkin vaaleiden 
kohteiden valkoisia reunapisteitä.
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Kuva 5.10. (a) Suola-pippuri-kohinalla korruptoitu kuva, (b) tämän 
suodatuksen tulos mediaanisuodatuksen (3×3) jälkeen, (c) tämän 
tuloksen mediaanisuodatuksen jälkeen ja (d) lopuksi kolmannen 
mediaanisuodatuksen jälkeen.

a b

c d



Kuvanennallistus 298

Kuva 5.11. (a) Kuvan 5.8.(a) suodatustulos maksimisuotimella kokoa 
3×3 ja (b) kuvan 5.8.(b) suodatustulos samankokoisella 
minimisuotimella.

a b
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Tasoitetun suotimen tulosta esitellään kuvassa 5.12., jossa sitä 
verrataan aritmeettisen ja geometrisen keskiarvosuotimen sekä 
mediaanisuotimen tulokseen. Kuvassa 5.12.(a) on lisätty 
tasanjakautunutta kohinaa, jonka keskiarvo oli 0 ja varianssi 800. 
Tähän voimakkaaseen kohinaan lisättiin vielä suola-ja-pippuri-
kohinaa, kun Pa= Pb =0.1. Kova kohina vaatii aiempaa suurempia 
suodinikkunoita. Täten ajettiin 5×5-suotimia, aritmeettinen ja 
geometrinen keskiarvosuodin, mediaanisuodin sekä lopuksi 
tasoitettu suodin, jolle d=5. Mediaani- ja tasoitettu suodin toimivat 
kahta muuta paremmin ja lisäksi tasoitettu mediaania hieman 
paremmin joissakin yksityiskohdissa.
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Kuva 5.12. (a) 
Tasanjakautuneella kohinalla 
korruptoitu, (b) vielä suola-
pippuri-kohinalla lisätty, (c) 
edellinen suodatettu 
aritmeettisella 
keskiarvosuotimella, (d) 
kohinainen kuva suodatettu 
geometrisella 
keskiarvosuotimella, (e) sitten 
mediaanisuotimella ja (f) 
lopuksi tasoitetulla 
keskiarvosuotimella, kun d=5.

a b

c d

e f
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5.4. Jaksollisen kohinan vaimennus taajuusalueen 
suodatuksella 

Jaksollinen kohina esiintyy taajuuksiaan vastaavina 
energiapurskeina Fourier-muunnoksessa. Muodostetaan 
selektiivinen suodin, joka vaimentaa energiapurskeita. Selektiiviset 
tarkoittavat Luvun 4 mukaisia kaistanesto-, kaistanpäästö- ja notch-
suotimia.

Ideaalisen, Butterworth- ja Gaussin kaistanestosuotimen 
perspektiivikuvaukset ovat kuvassa 5.13. Kaistanestosuodin on 
kätevä tiedettäessä kohinakomponentti. Kuva 5.14.(a) käsittää 
saman kuvan kuin kuva 5.5.(a), joka on voimakkaasti korruptoitu 
sinimuotoisella kohinalla. Kohinakomponentit ilmentyvät 
symmetrisinä vaaleina pisteinä ympyrällä kuvassa 5.14(b). Tällöin 
ympyränmuotoinen kaistanestosuodin on hyvä (kuva 5.14.(c)). 
Butterworth-suotimen aste oli 4. Tulos on kuvassa 5.14.(d). Yhtä 
hyvää ei saisi spatiaalisella suotimella.
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Kuva 5.13. (a) Ideaalisen, (b) Butterworth- (astetta 1) ja (c) Gaussin 
suodattimen perspektiivikuva.
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Kuva 5.14.(a) Sinimuotoisella kohinalla korruptoitu kuva, (b) 
edellisen spektri, (c) Butterworth-suodin (valkoinen edustaa 1:stä) ja 
(d) suodatuksen tulos. (NASA)

a b

c d
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Kuvan suora kaistanpäästösuodatus ei ole tavallinen toimenpide, 
koska se hävittää usein liikaa kuvan yksityiskohtia. Sitä vastoin sitä 
voidaan käyttää erottamaan valittujen taajuuskaistojen vaikutusta 
kuvaan. Kuva 5.15. on esimerkki tästä. Aluksi muodostettiin 
kaistanpäästösuodin, joka oli vastinpari edellä käytetylle 
kaistanestosuotimelle. Ottamalla käänteismuunnos ajettiin tällä kuva 
5.14.(a) ja saatiin kuva 5.15., jossa suurin osa kuvan 
yksityiskohdista katosi, mutta paljastettu kohina on melko lähellä 
kuvaan 5.14.(a) lisättyä kohinaa. Täten kaistanpäästösuodin auttoi 
eristämään kohinan. Tämä on hyödyllistä, koska kohinaa voidaan 
näin analysoida jokseenkin riippumatta kuvan sisällöstä.
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Kuva 5.15. Kohina kuvasta 5.14.(a) eristettynä 
kaistanpäästösuotimen avulla.
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Notch-suotimet hävittävät (tai säilyttävät) kapean taajuuskaistan. 
Kuva 5.16. esittää ideaalisen, Butterworth- ja Gaussin notch-
suotimen perspektiivikuvat. Fourier-muunnoksen symmetrian tähden 
notch-suotimien on oltava symmetrisiä pareja origon suhteen (paitsi, 
jos on origo keskipisteenään). Notch-suotimessa voi estokaistoja 
olla kuitenkin mielivaltaisen monta, jolloin pareja olisi vastaava 
määrä.

Kuvassa 5.17. on käytetty yhteen Luvun 4 kuvaan notch-suodinta. 
Nyt ei tapahdu vastaavaa sumentumista kuin aiemmin.



Kuvanennallistus 307

Kuva 5.16.(a) Ideaalisen, (b) Butterworth- ja (c) Gaussin notch-
estosuotimen perspektiivikuva.

a

b c



Kuvanennallistus 308

Kuva 5.17.(a) Satelliittikuva, jossa
näkyy suoria, (b)
spektri, (c) notch-päästösuodin,
joka on asetettu edellisen päälle,
(d) spatiaalinen kohinahahmo ja
(e) notch-estosuotimen tulos.
(NOAA)

a b

c

d

e


