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1 Abstract
Optical flow (OF) geeft aan waar welke pixel naartoe is gegaan in twee opeenvolgende frames
nit eeii film. Het geeft dit aan doormiddel van een tweedimensionaal vectorveld. Dit vector- of
flow-veld geeft (lus aan waar intensiteitstructuren naar toe bewegen van de ene frame naar de
andere.

Hier zijn vier verschilli'nde optical flow algoritmen getest op synthetisdir beelden. Ilet
betreft een correlat ie. energie en twee differentiatie-gebaseerde optical flow methoden. De vier
algoritmen representeren een (lwarsdoorsnede van het grote aantal optical flow algoritmen.

Het belangrijkste criterium van de test is de precisie van de algoritmen. Dit houdt in dat de
grootte en de hoek van de vectoren in het, door een algoritme geproduceerde, flowveld wordeii
vergeleken met de correcte waarden.

De svnt,hetische beelden waarop de vier algoritmeii getest zijn, representeren elk een tvpische
instantie waarmee OF algoritmen moeite hebben. OF algoritmen hebben onder andere moeite
met veranderlijke belichting en ruis. In totaal zijn de algoritmen op acht films getest.

Over alle films gezamenlijk presteerde de energiegebaseerde methode het best. Deze methode
was echter ook het meest rekenintensief. Het correlatiegebaseerde algoritme presteerde goed en
heeft de meest gunstige tijdscomplexiteit.

Tenslotte is gekeken of een aangepast optical flow algoritme de two-stroke bewegingillusie
kan verklaren. Een two-stroke film best aat ut drie frames welke herhaaldelijk achter elkaar
worden afgespeeld. Een two-stroke film zorgt bij een waarnemer voor de illusie dat er continu
beweging is in een bepaalde richting, terwijl objectief gezien dit onjuist is.

Uet aangepaste optical flow algoritme bleek vergelijkbaar gedrag als mensen op een two-
stroke film te vertonen. Ook lijkt het algoritme een goede kandidaat voor het verklaren van
andere illusies.



2 Inleiding
Er zullen hier twee onderzoeksvragen behandeld worden (sectie (2.1) en (2.2)). Beide vragen
worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk beantwoord (hoofdstuk 3 en 1).

2.1 Prestatie-eigenschappen van optical flow algoritmen
Optical flow is bewegingsinformatie op een laag niveau. Het geeft de schijnbare beweging weer
I l1s('1I twee opeenvolgende frames in een film. Optical flow is dus het antwoord op de vraag:
Waar is welke pixel naartoe gegaan?'. Om hier antwoord op te geven wordt gekeken naar
intensteitpatronen in de film.

Deze intensiteitpatronen in de film hoeven niet direct of eenduidig te correleren met de
beweging in de gefilmde scene. Zo kan een bewegende schaduw of lichtbron in de scene zorgen
voor bewegende intensiteitpatronen in de film. Andersom hoeft ccii bewegend object in de
scene geen effect te hebben op de intensiteitpatronen in de film.

Optical flow geeft niet dire(t de beweging van een object weer. Beweging van een object ligt
op een hoger niveau. \Vel is er een sterke relatie tussen de tvee bewegingniveaus. Zo kan aan
de hand van optical flow een object herkend worden doordat hij door verschillen in optical flow
ios kornt van zijn omgeving. En andersom geeft de beweging van een objeit veel informatie
over de flow op de plaat van het object.

Het gebruik van optical flow binnen kunstmatige intelligentie, niet in bijzonder autonome
svteiiien, is vooral iiitereaiit in combinatie met andere technieken. Het kan op deze manier
bruikbaar zijn voor de extractie van hogere orde informatie. Het kan dus het beste worden
gezien als een aanvulling op andere techniekeii.

Optical flow is gebruikt voor gesture recognition in (Cutler & Turk, 1998). Een gesture is
een gebaar, ccii non-verbale manier van communicatie doormiddel van een beweging met het
lichaam. \r object tracking in (Shin et al, 2005), voor object recognition in (Watanabe et
at, 1996), voor object avoidance in (Coombs et al, 1996), en voor visual homing in (Vardy &
Moller, 2005).

Optical flow methoden kunnen in verschillende groepen worden ingedeeld. Zo zijn er differ-
entiatie gebaseerde methoden. welke gebruik maken van afgeleiden van de intensiteit. Matching
gebaseerde methoden, welke de verplaatsing probeert te berekenen door stukjes beeld met elkaar
Ic vergelijken. En tot slot frequentiegebaseerde methoden, welke velocity-tuned filters gebruikt.
Aan de hand van de fase of energie informatie van deze filters kan een schatting van de optical
flow worden gemaakt.

De ('erste onderzoeksvraag luidt als volgt.

Hoe goed zijn de prestaties van optical flow algoritmen ?

Met name het verschil tussen de geteste algoritmen is van belang. Tevens belangrijk is in welke
situatie welke optical flow algoritme goed of slecht presteerd.

Hiervoor zullen vier optical flow algoritmen worden getest. Een eenvoudig SDD matching
algoritme. Het lokale differentiatie gebaseerde algoritme van (Lucas & Kanade, 1981). Het
globale differentiatie gebaseerde algoritme van (Horn & Schunk, 1981). En een op een Reichardt
detector (Reichardt, 1956) gebaseerde algoritme. De vier geteste algoritmen vormen sleclits een
fractie van de totale hoeveelheid methoden.

De algoritmen worden getest op synthetische filmfragmenten. Synthetische filmfragmenten
zijn met de hand gemaakt, het betreft dus geen natuurlijke beelden. Het gebruik van synthetis-
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(lie beelden is vrij gebruikelijk bij bet testen van optical flow algortimen. Dit omdat het bij
natuurlijke beelden vrij bewerkelijk is orn te berekenen wat het juiste flowveld zou moeten zijn.

De synthetische filmfragmenten zijn niet gemaakt om een representatieve doorsnede te zijn
van a! de rnogelijke invoer voor optical flow methoden. Elk fragment heeft bepaalde eigen-
schappen waarvan bekend is dat optical flow procedures er minder goed op presteren. Op deze
manier wordt gekeken of bepaalde methoden falen waar anderen dit niet doen en visa versa.

Optical flow algoritmen zijn eerder met elkaar vergeleken in (Barron et at, 1995), (Liu et
al. 1998) en (McCane et al. 2001). Hier houden we de methode van \lcCaiie aan om de de
prestatie van optical flow algoritmen te meten.

2.2 Verkiaring van de two-stroke bewegingillusie
Veel mensen ervaren de perceptie van de wereld om hen heen als gedetailleerd en correct.
\li'i ons visuele systeem lijken we over 180 graden een scherp en waarheidsgetrouw beeld te
krijgeii van onze omgeving. Veel nenrowetenschappers laten zien dat in werkelijkheid ons visuele
svst cciii niet altijd de objectieve waarnemer is die het lijkt te zijn. Zo bevindt zich bijna in het
midden van bet netvlies een gebied vrijwel zonder sensoren. Hierdoor bevind zich een blinde
vlek in het centrum van het gezichtsveld (figuur 61). De meeste mensen zijn zich hier echter
niet van bewust.

Ook is het detail waarmee we de werkelijkheid zien een illusie. Slecht een klein gebied in
het midden van ons gezichtsveld levert een scherp beeld op van de omgeving. De rest is slechts
eeii waas. Het brein vitit dus de missende stukjes zelf in. Hierdoor is onze perceptie van de
wereld slechts een fantasie die overeenkomsten vertoond met de werkelijkheid.

Ook bij het waarnemen van beweging zijn er situaties waarin de waargenomen beweging
niet overeenkomt met de werkelijke beweging. Deze hewegingillusies kunnen ons meer inzicht
geven in de werking van het visuele systeem. De illusies kunnen bijvoorbeeld het resultaat zijn
vati bepaalde aannames die het brein maakt over de wereld die in de meeste sit uaties erg nuttig
zijn, inaar in andere sit flat ics minder relevant zijn. Een voorheeld van zo'n aanname zou zijn
dat lichtinval altijd van boven komt. Het visuele systeem heeft immers vele jaren met slechts
één Iichtbron nioeten werken. Door evolutionaire processen heeft het zich daar op aangepast.

Een interessante bewegingsillusie wordt beschreven in (Mathers, 2006). Deze bewegingsil-
lusie, two-stroke genaaind, bestaat nit drie frames die in een loop worden afgespeeld (figuur 1).
In de eerste twee frames is een zvart vlak te zien die naar rechts beweegt. Het derde vlak is
geheel grijs. Vervolgens begint de loop weer opnieuw.

Figure 1: De two-stroke bewegingsillusie. \Vaiiiieer de drie frames in een loop worden afgespeeld
lijkt de donkere cirkel continu naar rechts te bewegen.

Interessant aan deze weinig inspirerende film is dat menselijke waarnemers een continue
beweging naar rechts ervaren. Toch verlaat het zwarte vlak nooit het centrum van het beeld.
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In (Mathers, 2006) wordt, in het kort. de volgende verkiaring gegeven voor de beweg-
ingillusie. Het tweede frame zorgt voor een na-effect in het visuele systeem. Er blijft informatie
van frame 2 haiigeii wanneer de derde frame a! wordt weergeven. Door dit iia-effect wordt ook
beweging tussen (2 —* 3) en (3 — 1) waargenomen. De verkiaring van \latliers zal later in
meer detail worden uitgelegd.

Een andere verkiaring kan worden gegeven met behuip van change blindness (Levin &
Simons , 1997). Change blindness is een eigenschap van het visuele svst cciii die door een
speciale sequentie van frames gedemonstreerd kan worden. Een instantie van zo'n sequentie
frames is flguur 2. \Ve zien her drie frames afgebeeld. De middelste frame is geheel grijs.
Op de buitenste twee frames staat een militair vervoersvliegtuig afgebeeld. Er is één verschil
tussen de twee frames. In het laatste frame mist het vliegtuig een straalmotor. \Vanneer de
frames achter elkaar worden afgespeeld dan duurt liet een tvpisclie 30 seconden voordat een
toeschouwer de verandering waarneemt.

Figure 2: Change blindness. Door het grijze frame voor de verandering te plaatsen wordt deze
niet opgemerkt.

Het visuele s steern heeft moeite met het waarnemen van de verandering. Pas wanneer
bewust gekeken wordt na.ar de eventuele verandering wordt deze uiteindelijk opgemerkt. Dit
effect is opmerkelijk omdat in normale dagelijkse situaties het brein erg gevoelig is voor veran-
dering. \Vaimneer het grijze beeld uit de sequentie van figuur 2 zou worden gehaald dan zou de
verandcring onmiddellij k worden opgemerkt.

Change blindness is een verklaring voor het feit dat een observator geen beweging naar
links waarneernt tussen frame (2 — 3 — 1) van figuur 1 terwijl de donkere cirkel wel naar
links verplaatst is. Het grijze frame zorgt voor een grote verandering in de visuele input zodat
de verplaatsing van de cirkel tussemi frame (2 — 3 — 1) niet zozeer een beweging is maar een
verandering zoals in het change blindeness voorbeeld.

\Vaarom er constant een beweging naar reclits wordt waargenomen kan worden verklaard
met behulp van (Watamaniuk, 2005). Hierin wordt gesteld dat mensen een vlak blijven volgen
wanneer deze uit het zicht is verdwenen. Bewegingdetectoren zouden activiteit vertonen op de
plaats waar het verdwenen object zou zijn geweest, als het niet verdwenen was.

Met behulp van (Watamaniuk, 2005) zou kunnen worden gesteld dat frame (1 —p 2) in flguur
1 zorgt voor ccii a(tivatie in bewegingdetectoren. Tijdens frame (2 —* 3 —* 1) zorgt de beweging
in voorgaande frames voor een cascade van activatie in andere gelijkgetunde detectoren. De
constante act ivatie van bewegingdetectoren zorgt voor de illusie dat het object continu naar
rc(lIts l)e\veegt

Met informatie uit (\Vatamaniuk, 2005) en (Levin & Simons , 1997) kan flu een computa-
tioneel model gemaakt worden, met als basis een optical flow algoritme, die de illusie beschreven
in (\Iathers. 2006) mogelijk kan verklaren. De tweede onderzoeksvraag luidt.

In hoe i'i'rre kan de two-stroke bewegingsillusie verklaard worden met een optical flow
gebaseerd computationeel model ?
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Om de vraag te beantwoorden vordt een computationeel model gebouwd. Het gedrag van het
model op eeii two-stroke film wordt vergeleken met het gedrag van een menselijke waarnemer
op de film.
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I 3 Inleiding optical flow
\Vat is optical flow? Opt ical flow is een tweedirnensionaal snelheidsveld die de schijnbare beweg-
ing van de omgeving, geprojecteerd op het beeldvlak van een camera, representeert. Optical
flow heeft dus met beweging te maken. of liever gezegd, schijnbare beweging. Het verschil

I
tussen beweging en schijnbare beweging is in dit geval erg belangrijk.

3.1 Schijnbare beweging

I \Iaar wat is schijnbare beweging? Is er een verschil met echte beweging? \Vaiiiieer een
name gemaakt wordt van een bepaalde scene dan is beweging in die scene niet altijd terug ft
vinden in de opnames. Wanneer een object egaal gekleurd is en een glad oppervlak heeft, dan
is eventuele beweging niet te zien. \Vaiiiieer we naar een biljartbal kijken die ronddraait om
zijn eigen as, maar op een en dezelfde plek blijft, dan is deze beweging niet waar tc nemen (zie
figuur 3). In dit geval is er dus wel beweging, maar geen schijnbare beweging.

I

I

I

I

Figure 3: Doordat het oppervlak van deze spinnende biljartbal geheel egaal is, lijkt de biljart

I
bal niet te bewegen.

Ook is het mogelijk dat het lijkt alsof er beweging is maar dat deze er in werkelijkheid niet

I
is. Een voorbeeld hiervan is een computermonitor. De monitor kan een serie pla.atjes achter
elkaar weergeven. Dit kan een illusie van beweging geven. Maar de monitor blijft wel gewoon
stilstaan.

I
Verder is het goed om op te merken dat de meeste optical flow algoritmes werken met zwart-

wit beelden. Deze algoritmes zijn dus kleurenblind. Wanneer een object dezelfde grijswaarde
heeft als zijn achtergrond dan is eventuele beweging niet wa.ar te nemen.

I 3.2

Het snelheidsveld of flowveld geeft de schijnbare beweging weer. In figuur 4 staat in het eerste

I
plaatje een mannetje met een rode pet. In het tweede plaatje is het mannetje verschoven. In het
laatste plaatje is deze verschuiving weergegeven met pijltjes. Deze pijltjes of vectoren, geven
voor iedere pixel in het eerste beeldje weer, waar ze naartoe zijn verschoven. Waar is welke

I
pixel naar toe gegaan? Deze vraag staat centraal bij het berekenen van optical flow.

1
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In dit geval van is het flowveld berekend aan de hand van tvee opeenvolgende plaatjes.
\Vanneer de plaatjes onderdeel zouden zijn van een film dan zouden we praten over twee opeen-
volgende frames. \Iaar lt is ook mogelijk om de verplaatsing te berekenen aan de hand van
ineer dan twee frames. Op deze manier kan een grotere accuratie worden bereikt.

Figure 4: De eerste Ivee plaatjes zijn opeenvolgende frames nit een film. Het derde plaatje
geeft aan waar elke pixel ut het eerste frame naartoe is bewogen in het tweede frame. Het
derde plaatje is dus een sneiheidveld.

3.3 Motion flow en optical flow
Een flowveld is een tweedimensionaal snelheidsveld. Het kan snelheden weergeven over twee
dimensies. In de wereld om ons heen zien we dat objecten kunnen bewegen in drie dimensies.
\\anneer ecu camera de bewegingen van een object in de cclite wereld zou opnemen zoals in
figuur 5 dan gaat een dimensie verloren.

Figure 5: In de overgang van de continue scene naar een discrete film gaat veel detail, en een
dimensie, verloren.

Motion flow is de beweging van objecten in een driedimensionale wereld. Optical flow is
de projectie van een motion veld op een tweedimensionaal vlak. Deze projectie gaat via het
beeldvlak.

Met een beeldvlak wordt het viak in een camera waarop een scene wordt geprojecteerd
bedoeld. \kt bewegingen in de scene worden dan gaat driedirnensionale snelheden van opper-
vlakten in de echte wereld bedoeld. Met beweging in het beeldvlak gaat het over de tweedi-
mensionale snelheden van de projectie van een scene, of te wel de optical flow.

Het is ecliter niet correct om te zeggen dat er een enkele projectie mogelijk is. of dat er een
complete projectie besta.at. Het verlies van een dimensie en het discrete sampelen van continue
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I ruimtelijke data, waar inogelijk veel detail in zit welke niet waarneernbaar is op pixel-niveau.
en ruis van de sensoreii. maakt liet meer complex. Het is wel plausibel orn te zeggen dat de

I
veranderingen in intensiteit op het beeldvlak gekoppeld zijn aan de schijnbare heweging in de
scene. (Baron et at, 1994) defineren het optical flow probleem als "computing the approrimation
to the 2-D motion field - a projection of the 3-D velocities of surface points onto the image

I
surface - from spatio-temporal patterns". Dit is ongeveer het verband tussen een motion veld
en een optical flow veld. Er zijn cclii ci omstandigheden waarin dit niet helemaal opgaat. In
(Horn & Schunk, 1981) wordt een optical flow veld gedefinieerd als de distributie van schijnbare

I
sneiheden van beweging van intensiteitpatronen op een beeldvlak.

Schaduwen van objecten worden dus ook gerepresenteerd in een optical flow veld. In een
motion flow veld spelen schaduwen geen rol. \Vanneer een object een egaal oppervlak heeft,

I
zoal bijvoorbeeld een biljartbal, ontstaat ook een probleem. \Vaiiiieer een biljartbal om zijn as
draait en verder op het zelfde punt blijft staan, is (lit niet waarneernbaar in het optical flow
veld. Er is immers geen schijnbare beweging van intensiteitspatronen in het beeldvlak.

I
Het motion veld geeft een snelheidsvector aan ieder discreet punt in beeld. Deze sneiheid-

vectoren worden hepaald aan de hand van de bewegingen van de camera en de driedimensionale
scene. Het motion veld is dus de projectie van driedimensionale snelheden op het beeldvlak
(zie figuur 6).

I

I

I

I Figure 6: Het punt P heeft een sneiheid u. Door de projectie van het punt op het beeldvlak
via de lens 0 vindt er een schaling plaats en ga.at er een dimensie van de vector u verloren.

I Het objectpunt P heeft snelheid u. u wordt geprojecteerd op liet projectieviak en zorgt
voor 112d .Ierk op dat door de projectie de snelheidscomponent van u loodrecht op het pro-

I
ject ievalk wegvalt. De optische lens op 0 zorgt voor een schaling van de snelheidscomponenten
van tJ3d evenwijdig met het project ievlak. Hierbij is de lineaire vergroting tussen beeldafstand
b en voorwerpsafstand v: vergroting N =

3.4 Flow velden

I
Nit uitgelegd is wat optical flow is volgt een logische vraag: \\ kunnen we eigenlijk met een
flowveld doenT. Of meer gericht, welke informatie kunnen we nit een flowveld halen? Om deze
vraag te beantwoorden is het handig om drie verschillende situaties te onderscheiden.

I . De camera staat stil en er is beweging in de scene.

1 11
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I . De camera beweegt en geen beweging in de scene.

• De camera en de scene zijn in beweging.

I

I -- -

I
Figure 7: In het flowveld resulteren alleen bewegende oppervlakken tot vectoren. Het flowveld

I
geeft de vorni van het bewegende opperviak weer.

Bij een vaMe cainerapositie komt alle waargenomen beweging voor de rekening van de scene.
In deze situatie kaii een flow field veel interessante informatie opleveren voor sommige gebieden

I binnen computer visie. Zo kan een flowfield de basis vormen voor het volgen van objecten
oftewel object tracking (Shin et al, 2005). gebieden met ongeveer dezelfde flow corresponderen
waarschijnlijk niet een object.

I Ook kan een flowveld gebruikt worden voor het herkennen van objecten (Watanabe et
1996). \Vanneer een object beweegt, kan dit resulteren in een aaneengeschakeld gebied met
gelijke flow. De randen van dit gebied corresponderen dan met de randen van het object. Aan
de hand van de contouren van het object kan deze herkend worden (flguur 7).

Verder kan het flowveld gebruikt worden om bewegingen te herkennen. Bewegingen kunnen
een karakteristiek flowveld I ot gevoig hebben. Zie bij voorbeeld flguur 8, waar een zwaaibeweg-
ing te zien is. Soinmige bewegingen zijn weer typerend voor een kiasse van objecten. Zo duiden
twee nahij gelegen roterende flow gebieden waarschijnlijk op een vervoermiddel zoals een auto
of motorfiets. Ecu enkel roterend flow gebied kan duiden op een rollende bat.

I

I

I

I
Figure 8: Het typische flowveld resulterend uit een zwaaibeweging. Aan de hand van een
flowveld kunnen niet alleen objecten worden herkend maar ook bewegingen.

I
Niet ieder bewegend object resulteert in een flowveld dat gebruikt kan worden om specifieke

bewegingen te extraheren. Maar meestal kan een beweging wel worden ingedeeld in een paar
grote categorieen. zo zijn flguur 9 en 10 voorbeelden van respectievelijk een naderend object

I
en ccii roterend object.

Naast coniputer visie is ook robotica een veld waar optical flow een veelbelovende techniek
is. Behalve de toepassingen ook a! genoemd voor computer visie, zijn er hier nog meer dingen
interessant.

I \\aiinccr alleen de camera beweegt kan het flowveld gebruikt worden voor een schatting van
de eigen bewegiiig of ego-motion. Egomotion wordt gedefinieerd als "elkc act ieve of passieve

J 12
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Figure 9: Naderende objecten geven een karakteristiek flowveld. Er is een klein gebied zonder
flow, omgeven door vectoren die van dit punt af zijn gericht. Hoe verder de vectoreii van de

I oorsprong' af liggen des te groter ze

I ' £
Figure 10: Roterende objecten geven een karakteristiek flowveld. Er is een klein gehied zonder

I flow. De flow dichtbij dit gebied bestaat uit kleinere vectoren dan de flow verder verwijderd.

I
verplaatsing in een omgeving van de observator". De observator kan de snelheid en richting
van zijn verplaatsing schatten aan de hand van optical flow (Gibson, 1958).

Het flowveld kan ook worden gebruikt als basis voor obstacle avoidance. In (Coombs et

I
al.1998) \\ordt optical flow gebruikt om een robot door een laboratorium te laten dwalen
gedurende 20 minuten zonder te botsen. Door het vergelijken van de optical flow aan de linker
en reciter kant van het gezichtsveld kan het midden van obstakels worden gehouden. \Vanneer

I
er niidden in het gezichtsveld een groot gebied van divergerende flow ontstaat dan moet de
rijrichting worden aangepast. Zoals in figuur 12 wordt gelilustreerd lijken obstakels dichter bij
de camera een grotere beweging te maken dan obstakels verder weg.

I
Ook is het mogelijk om objecten van hun omgeving te onderscheiden doormiddel van active

vision. Zie bijvoorbeeld figuur 11 en 12. Je ziet hier dat objecten te onderscheiden zijn van hun
achtergrond aan de hand van verschillen in het flowveld. De objecten op de voorgrond hebben

I
een grotere beweging dan de rest. Zo is het mogelijk om objectgrenzen te detecteren.II I4I

I$f . b

I Figure 11: Object dichtbij lijkt sneller te bewegen. Merk het verschil in flowveld op met figuur

3.5 Algemene Moeilijkheden

I
Voordat specifieke algoritmes die optical flow berekenen, worden hehandeld eerst de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden hij optical flow calculatie. Hoewel ieder algoritme zijn eigen karakter-
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Figure 12: Object dichtbij lijkt. sneller te bewegen.

istieken
heeft, hebben verscliilleiide algoritmes het meestal inoeilijk onder dezelfde

den. In deze sect ic worden enkele van deze omstandigheden behandeld.

Afgeschermde oppervlakken De meeste optical flow technieken hebben een enkel-oppervlak
aanname. Er wordt aangenomen dat het oppervlak van een object ijiet. gedeeltelijk of geheel,
verscholen kan worden achter een ander object. De aanname wordt gemaakt omdat het moeilijk
is om een scene te analyseren met verborgen oppervlakken. In de wereld orn ons heen is het
echter niet ongebruikelijk dat er continu objecten achter elkaar langs schuiven (figuur 13). Op
deze punten zou er een scherpe overgang moeten zijn in de vectoren die de flow weergeven.
Deze informatie kan gebruikt worden om objecten van elkaar te scheiden of de richting van
translatie te schatten.

Figure 13: afgeschermde oppervlakken in bet verkeer

Transparantie, belichting en schaduwen De meeste optical flow algoritmes werken alleen
goed wanneer de scene uniform belicht wordt. \Vanneer er schaduwen of andere variat ies in
het licht aanwezig zijn gaan de prestaties omlaag. Er zijn algoritmes die just deze variatie in
licht proberen Ic verwijderen (Noinura et al 1995). Maar er is mar een beperkte hoeveelheid
onderzoek naar deze algoritmes in combinatie met optical flow.

Ook wordt vaak uitgega.an van een Lambertiaans oppervlak reflectie model. Bij Lamberti-
aanse reflectie wordt een lichtstraal dat op een opperviak valt zo weerkaatst dat het weerlaiatste
licht voor iedere observator even intens is. Het model is redelijk accuraat voor doffe opper-
vlakken zoals onbehandeld hout.
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Moeilijkheden ontstaan wanneer een opperviak in een bepaalde mate transparant of spiege-
lend is. In dit geval is het weerkaatste licht niet voor iedere observator even intens. Fenomenen
als deze zijn nog maar in beperkt detail hetudeerd.

Aperture probleem In sommige gevallen is het moeilijk om precies de hewegingsrichting
van een object te bepalen. In flguur 14 is een balk afgebeeld gezien door een kleine opening
(aperture). Door de geringe hoeveelheid informatie is de exacte bewegingrichting van de balk
met goed in Ic schatten. In figuur 15 zijn twee mogelijke bewegingsrichtingen afgebeeld.

Figure 14: Twee opeenvolgende beelden met daarin een balk. De balk is te zien door een kleine
opening (aperture). Doordat er 4echts naar een klein gebied wordt gekeken orn de beweging
van de balk Ic berekenen, zijn er meerdere oplossingen mogelijk

Figure 15: Tw mogelijke verplaatsingen van de balk in flguur 14. De lichtgrijze balk is de
balk uit het eerste frame van figuur 14, de donkergrijze die uit het tweede frame. De pijlen
geven twee mogelijke verplaatsingen van de balk in figuur 14 aan.

Het aperture probleem is feitelijk een geval van één vergelijking met twee onbekenden.
Hierdoor krijgen we als het ware een lijn van mogelijke verschuivingen (figuur 16). Dc lijn
voldoet aan de vergelijking:

1.1-i' + Iv + It = 0

\Vaar v en u de snelheden over de x en y-as zijn waar we in geInteresseerd zijn. Er zijn meerdere
waarden voor v en u die aan de vergelijking voldoen. De vergelijkingen die gebruikt worden bij
het berekenen van optical flow zullen verderop worden behandeld.

Om het aperture probleem op te lossen moet meer informatie vergaard worden. Er kan naar
een groter ruimtelijk of temporeel gebied worden gekeken. Maar ook kan geprobeerd worden
meer informatie uit het bestaande gebied te halen. Veel optical flow algoritmen gebruiken
beelden met 256 grijswaarden als basis. Het is ook mogelijk om algoritmes te implementeren
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Figure 16: Aperture lijn. De niogelijke verschuivingen van de balk in figuur 14 kunnen met een
lijn weer worden gegeven. t' is de verticale snelheidscomponent en n de horizontale.

die gebruik kunnen maken van kleurenbeelden (Golland k Bruckstein, 1998). Op deze manier
kan een bepaald gebied meer informatie bevatten. Dit is een oplossing voor een deel van het
apert tire probleem. Een alternatieve benadering is per flowvector aangeven hoe goed of slecht
deze is. \Vaniieer een schatting van een flowvector erg slecht is. is het misschien beter om hier
geen belangrijke beslissingen op te baseren.

Ook voor mensen is het aperture probleem soms relevant. In figuur 17(A) zien we bij een
draaiende staaf. Oni deze staaf is een zwarte Iijn getekend. Door de draaibeweging lijkt deze
lijn naar beneden te bewegen ( figuur 17(B) ). De staaf gaat echter niet naar beneden rnaar
blijft gewoon orn zijn as draaien ( figuur 17(C) ).

Aperture vertaald naar het Nederlands betekend overigens lensopening of kleine opening.

Figure 17: Bij A zien we een draaiende cilinder met daarop donkere lijnen. Hoewel de lijnen
naar beneden lijken te bewegen(B), draait de cilinder enkel om zijn verticale as (C). De visueel
waargenomen beweging staat dus loodrecht op de werkelijke bewegingsrichting

Gebrek aan textuur Behalve het eerder genoemde voorbeeld van de spinnende biljartbal
heeft een gebrek ann textuur nog een aarital minder intuItieve effecten. Zo zijn egale opper-
vlakkeii meer gevoelig voor flow ten gevolge van ruis (figuur 18). Zolang de ruis bescheiden is,
kan de resulterende flow nog uit het flow veld gefilterd worden. Maar dit neemt iiiet weg dat
de meeste optical flow algoritmes falen bij grote homogene gebieden. In (Anadan, 1989) wordt
een maat berekend, hoe goed een bepaalde flow vetur is. Maar de meeste algoritmes zijn niet
op grote homogene gebieden berekend

\eikr kan gebrek ann textuur ook nog zorgen voor het ontbreken van optical flow. Dit
gebeurt dan in het midden egale bewegende oppervlakken (figuur 19).

16
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Figure 18: Flow door ruis. Ruis kan leidden to kleine gebieden met relatief kleine bewegingsvvc-
toren in het flowveld.

4,* '*
'*
.*•**4

Figure 19: Grote homogene gebieden kunnen leidden tot gebieden zonder flow. Door het gebrek
aan extuur heeft een optical flow algoritme moeite met het schatten van de juiste sneiheid.

Real-time calculatie Optical flow calculatie vraagt veel rekencapaciteit en geheugen. Door
het parallelle karakter dat optical flow algortimen meestal hebben, zijn er mogelijkheden om
de berekening aanzienlijk te versnellen. Hiervoor kunnen fysieke bewegingsdetectoren in een
array worden geplaatst of kunnen meerdere parallel geschakelde computers gebruikt worden.
\\elliclit een goedkopere en meer praktische oplossing is het gebruik van een GPU (Graphic
prossesing unit) voor optical flow algoritmen. Door de sterk parallelle architetuur van veel
GPU's kan een aanzienlijke versnelling worden 1)ereikt.

Niet alle optical flow procedures zijn even rekenintensief. Zo hebben bijvoorbeeld matching-
based of gradIent-gebaseerde algoritmes, zoals die van (Lucas & Kaiiade. 1981), een aanzienlijk
kleinere tijdscomplexiteit dan bijvoorbeeld fase gebaseerde methoden.

Niet-rigide oppervlakken Sommige inaterialen zoals rubber of textiel, en vloeistoffen zoals
water en ohe. kunnen het optical flow technieken erg moeilijk maken. De meeste technieken
gaan nit van rigide oppervlakken.

3.6 Beperkingen op beweging
Voordat de optical flow uit een reeks beeldeii kan worden gehaald moeten eerst een aantal
assumpties geniaakt worden, aangenoinen dat de beelden zich aan bepaalde regels houden. In
deze sectie worden een aantal van deze beperkingen besproken. In de praktijk houdt een reeks
beelden zich meestal aan geen enkele assumptie. Maar hoewel de regels regelmatig worden
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I overschreden kan er we! vanuit gegaan worden dat de assumpties zich over het algemeen toch
staande vetende te houden. Later za! gezien !aten worden hoe deze aannames zich vertalen in
forinules en zo gebruikt kunnen worden voor de calculatie van de optical flow.

Intensiteit constandheid assumptie Deze assuluptie komt uit de observat ic dat een klein

I
gebiedje in een heeld vaak gelijk blijft, hoewel de locatie van dat gebiedje kan veranderen over
de tijd. Omdat optical flow algoritmes vaak werken met pixelintensiteit noemen we dit de
intensiteit constantheid assumptic. Zie flguur 20 voor een illustratie. Omdat we optical flow

I
met alleen aan de hand van intensiteit hoeven te berekenen maar bijvoorbee!d ook op basis van
hue en sat uratie, wordt deze constraint ook wel de data constantheid asiimptie genoemd. De
dataconstandheidassumptie !uidt:

I Bee!dmetingen ( bijvoorbee!d intensiteit ) die corresponderen met een klein gebied
van het beeld b!ijven gelijk, hoewe! de locatie van dit gebied kan veranderen over
de tijd.

I

I

I
I

I Figure 20: Intensiteit constantheid. De positie van een bepaa!de structuur kan veranderen
maar de intensiteit blijft ge!ijk.

Ruimtelijke coherentie Alleen de data constandheid assumptie is niet genoeg voor een
acceptabele berekening van de optical flow. \\aiiiieer naar een klein gebiedje van een beeld

I gekeken wordt, is bet niet rnogelijk om precies de bewegingsrichting te bepalen. Dit probleem
is eerder besproken als het aperture probleem.

Daarnaast heeft alleen de dataconstandheidassunipt ie het moei!ijk in gebieden met weinig

I textuur. Het is dan moeilijk om een pixel te onderscheiden van zijn buurpixels omdat deze
nagenoeg hetze!fde zijn. Ilet onderscheiden van pixels is ook moeilijk wanneer het beeld ruis
bevat. Door ruis kan bijvoorbee!d beweging niet gezien worden of lijkt een stilstaand object te

I bewegen.

Een gedee!te!ijke oplossing voor deze problemen komt in de vorm van de ruimte!ijke coher-
entie assuinptie. De ruirnte!ijke coherentie assumptie komt van de observatie dat aanliggende

I punten in een beeld meesta! tot hetzelfde v!ak behoren (figuur 21). Hierdoor hebben aan!iggende
punten ook vaak dezelfde snelheid

I
Buurpunten in een scene behoren meestal tot hetzelfde opperv!ak en hebben dus
ook ge!ijke sne!heden. Hierdoor is het te verwachten dat optical flow geleidelijk
varieert van punt tot punt.
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Dc ruimtelijke coherentie assumptie komt in optical flow algoritmes meestal ook tot uiting
in een smooth-funct ie. Hierdoor wordt ruis ut het beeld gemiddeld. Ook worden duidelijke
structuren van intenilteit uitgesmeerd over een groter opperviak. Hierdoor krijgen gebieden
iiiet weinig struct 111ff meer structuur.

Figure 21: Ruimtelijke coherentie. Twee nabij gelegen punten in ecu frame corresponderen
waarschijnlijk met hetzelfde opperviak in de scene. Hierdoor hebben de twee punten waarschi-
jnlijk ook een gelijke sneiheid.

Temporele standhouding Daar de vorige t wee assumpties, de data constantheid en ruimtelijke
coherentie assumptie. vrij gewoon zijn bij de meeste optical flow algoritmes, is de temporele
standhouding assumpt ie meer exotisch. De temporele tandhoudiiig assumptie luid als volgt:

De visuele beweging van een opperviak verandert geleRlelijk over de tijd.

Dit houdt in dat de sneiheid of versnelling van een oppervlak niet drastisch zal veranderen
over een klein aantal opeenvolgende frames (flguur 22).

\Saniieer een optical flow algoritme de temporele standhouding assumptie maakt dan zal
eeii enkele slechte frame , met bijvoorbeeld veel ruis, minder invloed hebben op de berekening
van optical flow. Hoewel er tussen twee frames dan geen goede flow berekend kan worden,
vuhlen de omliggende frames de onbekende informatie aan.

Ook kan de optical flow met meer accuratie worden berekend. Afwijkingen aan de werkelijke
flow worden uitgemiddeld over een aantal frames.

In de echte wereld zijn tal van situaties waarin de temporele standhouding assumptie niet
opgaat. Veel objecten kunnen plotseling van richting veranderen. Een voorbeeld hiervan is
een bal die op de grond stuitert. De bewegingsrichting van de bal is opeens omgedraaid. Ook
kan een object plotseling uit het zicht verdwijnen. Bijvoorbeeld een auto die achter een muur
langsrijdt. In dat geval ga je van een situatie met veel beweging naar een situatie met geen
beweging.
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Figure 22: Temporele standhouding. De sneiheid van een structuur over een aantal frames in
CPu film zal waarschijnlijk vrijwel constant blijven.
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4 Optical flow methoden
Een optical flow algoritme bestaat ruwweg lit drie delen.

• De spatio-temporele procedures die vorden toegepast op de beelden om feat ure te ex-
traheren.

• De manier waarop de beweging wordt geschat aan de hand van de geëxtraheerde features.

• De manier waarop het flowveld wordt aange)a.st aan de hand van zekerheidsschattingen

Aan de hand van deze opdeling zijn optical flow algoritmes op verschillende manieren
opgedeeld. De meest gebruikte wordt beschreven in (Barron et al, 1994). Hier worden algo-
ritmes opgedeeld aan de hand van hun signaalverwerking fa.se (de tweede stage in onze opdel-
ing). Dit resulteert in vier verschullende groepen: Differentiële methoden, energie-gebaseerde
methoden , fase—geba.seerde methoden en correlatie gebaseerde methoden. De fase-gebaseerde
inethoden worden ook regelmatig als subset van de energiegebaseerde methoden gezien. (Liu et
all, 1998) stelt zelfs voor om maar twee groepen te hanteren. "Those that perform a gradient
search on extracted features of the image and those that don't " . Deze opdeling zorgt er-
voor dat Differentiële methoden. energie-gebaseerde methoden en fase-gebaseerde methoden in
een groep genaamd gradiënt-gebaseerde methoden vallen. De correlatie-gebaseerde methoden
vormen in hun eentje de andere groep. Hier houden we de opdeling van (Barron et al, 1994)
aan:

• Correlatie methoden

• Different iatie-geba.seerde methoden

• Energie-gebaseerde methoden

• Fase-gebaseerde inethoden

Optical flow algoritmen inaken gebruik van veel binnen computer vision bekende technieken.
\Vanneer een methode gebruik maakt van dergelijke technieken dan zullen deze eerst worden
behandeld. Eerst worden nu twee differentiatie- gebaseerde methoden behandeld. De eerste op
basis van de Lukas-Canade methode (Lucas & Kanade, 1981), de tweede op basis van de Horn-
Schunk methode (Horn k Schunk, 1981). Hierna zal een correlatie methode worden behandeld
en tot slot een energie-gebaseerde methode. De energie-gebaseerde methode maakt gebruik van
Reichard detectors. Ook worden spatio-ternporele gabor filters behandeld. Op basis van deze
filters kan een energie of fase-gebaseerde optical flow algoritme worden geImplementeerd. De
resulterende algoritmes hebben echter wel een grote tijdscomplexiteit.

4.1 Gausiaanse smoothing operator
Om beelden heter te laten voldoen aan de ruimtelijke coherentie assumptie kan een gausi-
aanse smoothing operator worden toegepast. Deze operator is een tweedimensionale convolutie
operator. De operator wordt gebruikt om details, en dus ook ruis, te verwijderen.

Een (1-dimensionale) Gausiaanse distributie heeft de volgende vorm:

1
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\Vaar a de standaard deviatie van de distributie is. Een voorbeeld van de distributie met a = 1

zien we in figuur 23.

Figure 23: Gausiaanse distributie

In tvee dimensies heeft de distributie de volgende vorm:

G(x,y) =

\Var a de standaard deviatie van de distributie is. Een voorbeeld van de distributie met
a = 1 zien we in figuur 24.

Figure 24: tweedimensionale distributie

Orndat de beelden een discrete vorm hebben, ze bestaan immers uit pixels, moet de Gausi-
aanse functie benaderd worden. Dit kan doormiddel van een convolutje filter. Het filter dat in
het vervoig wordt gebruikt ziet als volgt uit:

14741
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I Het filter benadert een Gausiaanse met a = 1. De berekening van de convolutie met deze
kernel kan effeciënter worden berekend. Dit kan door de tweedimensionale kernel te vervangen

I
door twee 1-dimensionale kernels. Deze zien er dan als volgt uit:

(0.006,0.061,0.242,0.383, 0.242,0.061,0.006)

I
voor de i-component en

(0.006,0.061, 0.242,0.383,0.242. 0.061, 0.006)T

I voor de y-component. \Vanneer het beeld nu eerst met de 1-dimensionale kernel in de x-richting
wordt geconvoleerd en (laarna in de -richting . dan wordt het zelfde bereikt als met het gebruik
van het twee(hmensionale filter.

I Convolutie is een veel gebruikte wiskuiidige techniek binnen de computer visie. Het idee is
dat een window van beperkte grootte en vorm over een plaatje (frame) heen wordt gehaald.
De output waarde van een pixel is de gewogen som van de input pixels die binnen het window

I vallen waar de waarden van het filter toegewezen wordt aan iedere pixel binnen het window.
Het window met zijn gewichtswaarden wordt de convolutiekernel genoemd. \Ve definiëren hier
discrete convolutie als volgt:

I c[m, ii] = a[m, n] ® h[m, n]

\Vaar h is het filter, a het orginele plaatje en c liet resulterende plaatje. De operator werkt als

I
volgt:

i—I K—i

a[m, n] ® h[m. n] = h[j, k]a[m — j, n — k]
j=O k=O

Het window loopt hier vanj = 0, 1,2,...J — 1:k = 0,1,2,...K —1.

I
4.2 Intensiteit
De intensiteit constantl1eid assumptie kunnen we in formulevorm gieten zodat deze beter toepas-
baar is in optical flow algoritmes. Stel er is een punt op plaats (x, y) op tijd t. Laat I(x, y, t)
de intensiteit zijn op dit punt. De algemene intensiteit constantheid assumptie is dan als volgt:

I(x,y,t) = I(x+(Sx,y+(Sy,t +öt) = I(r+wSt,y+vSt,t +(St)

I Hier zijn u en v de horizontale en verticale snellieid op het punt. De formule zegt dat bij
kleine verschuiving van een beeldpunt op plaats (x, y) in een kleine tijdstap, de intensiteit gelijk
blijft. Si en Sy zijn hier dus kleine verschuivingen over de x en y-as. (St is een kleine tijdstap.

4.3 Differentiatie methoden

I Differentiatic methoden zijn op te delen in zogenaamde lokale en globale methoden.
methoden, zoals de Lucas-Kanade techniek, staan erom bekend dat ze beter met ruis omgaan.

I
Lokale methoden proberen lokaal een soort van energie expressie te maximaliseren. Terwijl

globale methoden globaal een energie-expressie proberen te minimaliseren.
Zoals de naam het al aangeeft zijn differentiatie methoden gebaseerd op afgeleiden. Het

I
gaat om partiële afgeleiden van de intensiteit I over x, y en tijd t. Deze afgeleiden kunnen niet
exact worden berekend maar moeten worden geschat. Dit schatten kan bijvoorbeeld gedaan
worden door een 5-punts kernel.
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I Figure 25: De balkjes staan voor pixels. De lengte van de balkjes stellen de inteiisiteit van een

pixel voor. Voor de pixel in het midden wordt de afgeleide geschat over de x-as. Dit wordt
aangegeven door de stippellijn.

Figuur 25 is een illustratie van dit schatten. De blauwe staafjes stellen beeldpunten of pixels

I voor. Hoe langer het staifje hoe hoger de grijswaarde van de pixel. Voor het groene staafje
(pixel) in het midden wordt de afgeleide naar x geschat. De rode lijn geeft een schatting weer
van een afgeleide over .r.

I Er zijn diverse setjes mogelijk om een gradient te schatten.

= 1* [—1,0,1]

Of convolutie met een grotere kernel.

1 0 —1

Pru'itt.V = 1 0 —1

1 0 —1

1 0 —1

SobelX= 2 0 —2
1 0 —1

Convolutie met een Sobel kernel levert de gradient op van een gesmoothe verse van het beeld.
Het geeft dus hetzelfde effect als het schatten van de gradient met een korte filter op een
gesmoothd beeld. Een kort filter is een filter die maar een klein oppervlak bestrijkt. Dit
soort filters zijn dits gevoeliger voor ruis of andere hoogfrequente informatie. \Vanneer de
hoogfrequente informatie eerst is weg gefilterd dan kan gerust gebruik gemaakt worden van
kortere filters.
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I 4.3.1 Lucas en Kanade

De differentiatiegebaseerde inethode her besproken, is een methode geIntroduceerd door (Lucas

I
& Kanade. 1981). De methode is populair mede door zijn eenvoud, accuratie en gunstige
tijdscomplexiteit. Afhankelijk van de gebruikte methode voor het schatten van de gradiënten
moeten de beelden eerst gesmoothd worden.

I Stel we hebben een pixel op plaats (x, y, t) die een intensiteit I(r. y. t) heeft. Stel flu dat de
intensiteit op deze locatie verschuift over de drie dimensies. Deze intensiteit verschuift met 5x
en y in één tijdstap t. Omdat flu (x, y, t) en (x + x, y + y, t + 6t) naar dezelfde intensiteit

I
verwijzen, is de inteflsiteit op de twee plaatsen gelijk. \Ve krijgen dan de volgende

I(.r. y, t) = I(r + &, y + öy, t + t)
Dit is de de 2d-motion constraint en deze gaat redelijk op wanneer Sx, öy en 5t niet te groot
zijn.

\Vanneer we deze vergelijking uitschrijven doormiddel van een 1e orde taylor series expansie

I op I(.r. y.t) krijgen we:

u

I(.r. y, t) = I(i. y. t) + öx1 + + +

\Vaar H.O.T. staat voor hogere orde termen. \Ve nemen ann dat deze niet veel toevoegen.

I
\\aniieer we nu I(r. y. 1) verwijderen en delen door t krijgen we:

r 01 Sy 01
o —+-++ (t)-

U \Vaar O(t) is een term in de orde van t. Wanneer we naar 0 laten gaan krijgen we

OIdx Oldy 81

I
\\aiiiieer we nu eeri versimpelde notatie nemen met

I dxu=
enI dy

U dt
Dan krijgen we:

I 01 81 DI
—U + -;-—' + — = 0
Ox Oy Ot

I
ti en v zijn respectievelijk de sneiheden over de .r en y -as. , en f zijn de partiële

afgeleiden op punt (x, y. t) in de corresponderende richting. Wanneer we nu ', I, en I schrijven
voor de afgeleiden van I naar respectievelijk x.y en t dan kunnen we de vergelijking herschrijven

I
tot:

Iu+Ie+I=0 (1)

I
\Velke eenvoudig herschrijfbaar is als:

Jill + Jr = —It
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I Deze vergelijking kan niet worden opgelost doordat er t eveel onbekenden zijn. \Iaar
we gebruik maken van ruimtelijke coherentie assumptie kunnen we meer vergelijking verkrijgen.

I
nemen aan dat buurpixels dezelfde snelheid hebben. En dus geldt de vergelijking ook voor

de buurpunten. Hierdoor krijgen we een set vergelijkingen:

I11tL + Iv =

I
i.r211 + Iv = —I

I
IxntL+Iyv=—It

I
\Vaai ii het aantal buurpunten is.

\Ve nemen flu dus aan dat het gebied rondom een pixel translatiebeweging (u, v) heeft.
Hierdoor kunnen we de translatie van een pixel berekenen. \Ve kiezen ervoor om een raam

I
van 5 bij 5 pixels om de doelpixel heen te leggen. De grootte van het raam is onder andere
afhankelijk van de resolutie van het beeld. De pixel in de linker bovenhoek noemen we (Il, Yi).
De pixel in de rechter beneden hoek heet uiteraard (x5, y5)

I
Voor de set vergelijkingen die we op deze manier krijgen, zijn standaardmethoden bekend

om de set op te lossen. Hier maken we gebruik van de Least Squares methode.

u = ( ) =
\\aariii:

I 'r(Iiyi) Iy('i.yi)
s= 1(x2,y2) 'y('2.Y2)

YN) I(xN, YN)

I
En

It(Xi, Yi)

I
T=

I,(r' YN)

I \Lerk op dat: I =
.
I, = , I = en V is de windowgrootte.

\\e hebben hier ervoor gekozen om iedere vergelijking even zwaar mee te laten tellen. \Iaar
het is ook mogelijk om bijvoorbeeld de vergelijkingen volgens een twee dimensionale gaussiaan
mee te laten tellen. Hierdoor tellen punten aan de rand van het raam minder zwaar mee. Maar
er zijn natuurlijk ook tal van andere wegingschemas te bedenken.

In algorithm 1 is de Lucas en Kanade procedure weergegeven. Het algoritme doet zijn werk

I op tsvee frames die marX pixels breed zijn en maxY pixels hoog. De variabele t (tijd) staat hier
op 0. \\ainieer een complete film de input van het algoritme zou zijn dan moet deze variabele
voor ieder volgende frame van de film verhoogt worden.
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I

I Algorithm 1 Lucas en Kanade algnrititu
1: procedure LI'CASKANADEFLO\V r De frames ziju a! gesmoothd.

I
2: ti—O
3: for i — 0, lna.i-\ do
4: for j — 0, marY do ' Voor alle pixels.

I
5: 11(i.j,t) i— CALCGRADIENTX(/.j.t) > Schat de afgeleide van I naar a'.
6: I(i.j.t) — CALCGRADIENTY(LJ./)
7: I,(i.j,t) — CALCGRADIENTT(i.J.t)

I
S: end for
9: end for

10: S ('REATE\IATRIX(25,2) i Een matrix van 25 X 2.

I
ii: T 4—CREA'FEMA'rRIx(25, 1) ' Een matrix van 25 X 1.
12: i7 —CREATEMATRIX(2, 1) Een matrix van 2 X 1.
13: for i — 0. ,na.rX do

I
11: for j — 0, ma.rY do c> Voor alle pixels.
15: forn*—1,5do
16: for in — 1,5 do ' Voor een 5 X 5 window.

I
17: S((n — 1) * 5 + in,!) — 11(i + (n — 3),j + (m — 3). t)
18: S((n— 1) *5+rn,2) f— I(i +(n—3),j+(m— 3).t)
19: T((n — 1) * 5 + in, 1) — I(i + (n — 3),j + (iii — 3),!)

I
20: end for
21: end for
22: 4- (STSyiS''(_T) I> Least squares.

I
23: PRINT("X-vector up" i,j "is" tZ(1, 1)) Geeft resultaat weer op beeldscherm,
24: PRINT( "'—ve(tur up" i, j "is" il(2, 1))
25: end for
26: end for
27: end procedure

I

I
I
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4.3.2 Horn en Schunck

De methode beschreveii in (Horn & Schunk, 1981) is eveneens een differentiatie gebaseerde
methode. Een dee! van de berekeningen zijn dan ook, niet verrassend, gelijk aan die van de
Luca.s en Kanade methode. We gaan verder met vergelijking [1], welke in de vorige sectie is
afgcleid:

Ix?I + I,v + It = 0

Hier zijn I,, I, en It de partiële afgeleiden van intensiteit I naar x,y en t.
Alleen aan de intensiteit constantheid assumptie hebben we niet genoeg. Daarom intro-

duceerd (Horn & Schunk. 1981) ook nog een smoothness beperking. Ze gaan er dus vanuit dat
liet bee!d uit ondoorzichtige. rigide objeteii bestaat die a! dan niet bewegen. Dit betekend dat
op buurpunten ongeveer dezelfde flow verwaclit kan worden. Het mag verwacht worden dat de
flow geleide!ijk varieert over het bee!d. Moei!ijkheden ontsta.an wanneer een object over een
ander heen beweegt. flier kunnen we verwa(IIteII dat de flow niet geleidelijk varieert. In (Horn
k Schunk. 1981) worden twee manieren gegeven om deze smoothness restrictie weer ft geven.

A!lereerst kunnen we de beperking weergeven door het kwadraat van de grootte van de
gradient van de flow sne!heid te minimaliseren. De gradient over u en i' zijn a!s vo!gt gedefineerd:

tht2 aU2

en
Di' 2 Dt 2() +(-)

Een andere maat van smoothness van het flowve!d is de som van de kwadraten van de lap!a-
cianen van de r en y-cornponenten van de flow. De !ap!acianen van u en v zijn als vo!gt
gedefineerd:

2 D2u D2n

d.r- Dy
en

., D2v D2v= —, + —di" Dy2

Voor het schatten van de afge!eiden I, I, en I is een korte" filter gebruikt. Dit omdat het
seliat ten met behu!p van een groter gebied ongeveer gelijk is aan het schatten over een kleiner
gebied van een gesmoothe versie van het beeld (Horn , 1979). Een korte fi!ter bestrijkt een
kleiner gebied dan een lange fi!ter.

(I+i, — 'i,j,k + 'z+l,j+l,k — 'i+l,j,k + 'i,j+l,k+l — 'i,j,k+l + 'i+l,j+i,k+i — Ii+l,j,k+l)

I 'i,j,k + 'i+l,j+l,k — 'i+l.j.k+l + Ii + 1,j, k + 1 — 'jjk+l + 'i+l,j+l,k+l — Ii+l,k+l)

I (I,+i — i,j,k + 'i+l,j,k+l — 'i+l,j,k + 'i,j+l,k+l 'i,j+l,k + 'i+l,j+l,k+l — ii+l,j+l,k)

\Ierk op dat deze fi!ters driedimensionaa! zijn.
Urn de !ap!acianen van u en v te schatten wordt gebruik gemaakt van de volgende benader-

ing.

V2u K(Uj,3,k — U,j,k) (2)

2



I

I

I

en K(i — (3)

I
\Vaai de locale gemiddelden i,j,k en T1.k verkregen worden door de volgende matrix voor de
verticale en horizontale snelheidscomponenten te gebruiken.

1 1 1

I
= [ T ]

I Veid'r 15 K gelijk aan 3 wanneer gebruik wordt gemaakt van de korte filters voor het scliatteii
vaii de afgeleiden. K wordt gebruikt om alles in proportie te krijgen.

Nu moeten de schending van de iiiteiisiteit beperking en de smoothness beperking zo

I klein rnogelijk worden gehouden. Oftewel de volgende twee foutmaten moeten worden gem-
inimaliseerd:

I ei=Iru+Iyv+It
• en

., 2 2 01 2 2i +(-) +() +()
U Nit moet bepaald worden hoe deze twee factoren zich tot elkaar verhouden. Door onder andere

ruis kan niet verwacht worden dat E gelijk is ann 0. In de praktijk lijkt £, ongeveer proportioneel

I
te zijn ann cle ruis. Laat da.arom a2 de wegingsfactor zijn. De tot ale fout die nu geminimaliseerd
moet worden is:

e2 = fJ(a2e +E)dxdy

Voor een succesvolle minimalisatie moeten er geschikte waarden voor de flow snelheid (u, v)
worden gevonden. Met variatierekenen (Calculus of variations) komen (Horn & Schunk, 1981)
tot de volgende twee vergelijkingen:

+ II,t' = a2V2u — 'x't

en
I1I,u + Iv = 02V21, JJ

I
en met de benaderingen van de laplacianen die we eerder hebben behandeld (zie vergelijking
[2] en [3]) krijgen we

(a2 + I)u + hi' = (a2jj — IxIt)

I en

IIu+(a2+J2)i'=(a2—JI)

I
\\aiineer we u en t' proberen op te lossen krijgen we

(a2 +I+I)u = (2 +1)ii— IxIyi lilt

I en

(a2+I+I)v = —lI,ii+ (a2+I)r—II1

I
\Velke ook opgeschreven kunnen worden als

(02+12+12)(ii) —l1(I17i+IiY+I)
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I

I

en
(2 + + — ) = —I(I1fl + I + I)

I
\Vanneer we 2 gelijk aan 0 laten zijn dan kunnen we een oplossing verkrijgen voor het mini-
malisatie probleein. \V�iiiiieer de Lagrange multipliers methode toegepast wordt voor het mm-
imaliseren van (,? terwijl E, = 0 dan krijgen we

I =

en

I
\Vanneer we de laplaciaan schatten door het verschil in sneiheid op een punt en de gemiddelde

I
siielheid van zijn buurpunten dan krijgen we

(I + — = —I(Iii + + It)

en
(I + I) (v — = —4 (Iii + IJ + I)

I
\Ve hebben flu twee vergelijkingen voor elk punt van het beeld. We kunnen de vergelijkingen

oplossen door bijvoorbeeld een Gauss-Jordan eliminatie. Wanneer we een beeld hebben van n
x ii pixels dan levert dit een matrix op van 2n x 2ii. Daarom is vanuit computationele overweg-

I
ingen beter om een iteratieve oplossing toe te passen. Met een Gauss-Seidel methode kunnen
we een nieuwe schattingen van de snelheclen (un', V+I) maken op basis van de afgeleiden en
gemiddelden van de vorige geschatte snelheden (u', t''). \Ve krijgen nu

I UT = — I(Iii + IY' + I)/(o + I + 1)

en =
— I(I1ir + IY' + It)/(02 + I + 1)

Sommige punten liggen buiten de beeldgrens. Deze punten moeten worden ingevuld met waar-

I
den die op de grens liggen. De startwaarden van i en i5 zijn gewoon 0.

In de gebieden waar de gradient gelijk aan 0 is, wordt de geschatte sneiheid simpel het
gemiddelde van de buurpunten. Grote uniforme gebieden waar de gradient dus nul is, wordt

I
na voldoende iteraties uiteindelijk helemaal opgevuld met schattingen van de flow snelheid.
Het aantal iteraties zou groter moeten zijn dan het aantal pixels over het grootste in te vullen
gebied.

I
Om de iteratieve oplossing duidelijker ft maken, zien we hier (algorithm 2) een stukje pseudo

code. De code geeft weer hoe de iterat ieve oplossing te implementeren is met behulp van een
programmeertaal.

4.4 Correlatiemethoden

I
We behandelen hier de zogenaamde matching based opticalfiow algoritmen. Er wordt niet
ingegaan op de feature matching based algoritmen. Deze laatste categorie zoekt gunstige punten
in een frame welke gemakkelijk te volgen zijn en bijvoorbeeld niet gevoelig zijn voor het aperture

I
probleem.

Correlat ieinethoden zijn de meest intuItieve manier om de optical flow te berekenen. Zoals
al eerder gezegd valt deze aanpak volgens (Liu et al, 1998) onder de niet-gradiënt-gebaseerde
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I
Algorithm 2 Horn en Schunk algoritme

1: procedure HORNSCHUNKFLOW De frames zijn a! gesmoothd.
2: K i— 3 c> Hangt af van ruis-signaal verhouding frames.

I
3: 1aa7lta1 3 . Keuze hangt af van doorsnede homogene gebieden in frames.
1: for i i— 0, ,pia.rX do
5: for j — 0, ,,w.rY do > Voor alle pixels.
6: 11(i,j,t) — CALCGRADINTX(i.J.1) Schat de afgeleide van I naar x.
7: I(i,j,t) CALCGRADIiNTY(i.j,t)
8: I(i,jj) +— CALCGRAD1FNTT(1.j,1)
9: u(i. j) 0 > De beginwaarde is nul.

10: v(i.j) 4—0
11: end for
12: end for
13: for n 0, aant(,J do ' Aantal iteraties.
1-1: for i — 0, ma.r do
15: for j — 0, mar do i> Voor alle pixels.
16: U 4—CALCUAVERAGE(i,j,t)
17: i i—CAIX'\TAvERA;E(i, j, t)
18: c 4—CAL(ALI'IIA(i. j, t)
19: u(i,j) —CALcU(i.j,t)
20: v(i,j) +—CALCV(i,j,t)
21: end for
22: end for
23: end for
24: end procedure

I

I

I

I
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algoritmen. Oiii voor eeii bepaalde pixel de optical flow te berekenen wordt een window om
deze l)ixel gelegd (zie flguur 26). In het volgende beeld wordt gekeken waar in het beeld deze
window inet pixels het best correleert. Het gebied dat wordt onderzocht 01) optimale correlatie
wordt weer beperkt door een window. \Vaiiiwer we als voorbeeld figuur 26 nemen dan willen
we voor pixel X de optical flow berekenen. Hiervoor leggen we een 3 bij 3 window om de pixel
heen (gestippelde lijn). Daarna gaan we deze window met pixels vergelijken met een a.antal (A
tot I) gebieden in het volgende beeld. Gebied A is omringd met een gestippelde lijn. De andere
gebieden zijn alleen aangeduid met een letter in het midden.

x
A B C

D E F

G H I

Image 1 Image 2

Figure 26: Er wordt een window om pixel X gelegd. Deze window is in grijs weergegeven. Dit
window wordt met window A t/m I in het tweede beeld vergeleken.

Er zijn diverse niogelijke correlatiecriteria mogelijk. Een veel gebruikte correlatiecriterium
is de Sum of Squared Differences (SSD). Ecu definitie van twee correlatie criteria zijn als volgt:

• SSD - Sum of Squared Differences

d(pj,p2) = + z.y +j) — 12(12 + i,y2 +j))2

• SAD - Sum of Absolute Differences

d(p1,p2) j=-k i=-k IIi(xi + i, Y + j) — 12(12 + , Y2 + j)I

k is de grootte van het window.
P1 = (.r!. yi)is het midden van liet window mI1.
p2 = (r. y2)is het inidden van bet window mI2.

Optical flow algoritmes gebaseerd op correlatie zijn meestal makkelijk te impletnenteren
cii hebben eeui gunstige tijdscomplexiteit. Voorbeelden van correlatie gebaseerde optical flow
metliodes zijn (Anadan, 1989)en (Camus, 1995). Over het algemeen zijn correlatie gebaseerde
methodes niet het meest accuraat maar blijven wel redelijk presteren onder ruis of bij minder
geleidelijke intensiteit overgangen.

In (Algorithm 3) zien we een voorbeeld van een correlatiernethode. \Velke gebaseerd is op
de SDD foutmaat.

4.5 Energiegebaseerde methoden
Beweging kan worden gekarakteriseerd door zijn oriëntatie in het ruimte-tijd domein. Neeiii
bijvoorbeeld een viak dat van links naar rechts beweegt(figuur 27a). \Vaniieer we nu ook nog
een as voor de tijd bijvoegen dan krijgen we een ruimte-tijd volume (figuur 27b). \Vanneer we

32



Algorithm 3 SDD Matching Alguritiiu
1: procedure SDDFL0w
2: for i 0, ,narX do
3: for j — 0, ,na.r} do
4: b(t%'alue +— 100

5: l)(.S1\ — 0
6: lx.sf) 0

for n i— (—2).2 do
for rn — (—2),2 do r>Vooreen 5X 5 window.

9: CU17'( (Value #—SDD(i,j, i + fl,j + n)
10: if currentValue < best Value then
11: bestValue — currentValue

bestX — i + n Bewaar de beste keuze voor flowvector.
bestYj+m

end if
15: end for

end for
PRiNi( "X-vectur op" i,j "is" bestX — i)L' Geeft resultaat weer op beeldscherm.
PRINT( "Y-vector op" i, j 1s bestY — j)

end for
end for

end procedure

22: procedure SDD(a, b. c. d)
23: diff 4— 0

24: for n — (—2). 2 do
25: for in — (—2), 2 do r Voor een 5 X 5 window.
26: diff 4— diff + (GETPIXEL(a + n, b + m, 0)-GETPIXEL(C + n, d + m, 1))2
27: end for GETPIXEL(ai,a2,a3) geeft de intensiteit van punt (ai,a2) in frame a3
28: end for
29: return diff
30: end procedure

7:

8:

c Voor alle pixels.
En groot getal.

c Geen beweging.
Geen beweging.

12:

13:

14:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

Vergelijk punt (a, b) met (c, d).
t> diff staat voor difference.
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nu deze volume doorsnijden loodrecht op de y-as dan krijgen we het volgende plaatje (figuur
27c). De lielling die de bar hier maakt is gelijk aan de horizontale sneiheid van het vlak in
Iiguur 27a.

Figure 27: In A beweegt een viak naar rechts. In B staat hetzelfde vlak afgebeeld maar nu
inclusief de tijd. In C staat een doorsnede van de ruimte-tijd volume in B.

Vx)r dit soort bewegingen in het ruimte-tijd domein kun je een spatiotemporele filter
oriënteren in tijd en ruimte zodat deze de beweging kan detecteren. Deze filters zijn in te
stellen voor bepaalde frequenties. \Vaiineer een filter een frequentie waarneemt waarvoor hij
gevoelig is dan geeft het filter een hoge output. De output of ook wel energie van deze filters
kan dan gebruikt worden voor het schatten van optical flow.

Doordat de berekende optical flow afhankelijk is van de energie die de filters afgeven, worden
inethoden gebaseerd op deze filters ook wel energiegebaseerde methoden genoemd. Doordat
de filters gevoelig zijn voor bepaalde frequenties is frequentiegebaseerde methoden ook een
gebruikt e aanduiding.

4.5.1 Neurale basis

Het visuele systeem is een van de meest onderzochte hersengebieden. Er is dan ook een be-
hoorlijke hoeveelheid informatie over het visuele systeem verzameld (Bechtel, 2001). Door t e
kijken naar de reactie van individuele cellen is gebleken dat spatiotemporele filters bruikbare
modellen kunnen zijn.

Veel signalen vanuit de retina bereiken de primaire visuele cortex. ook we! Vi genoemd. In
Vi komen simpele en complexe cellen voor. Dc simpele cellen kunnen gezien worden als rand
of bar-detectors. Deze simpele cellen reageren op een stukje beeldinforinatie (zie figuur 28).
Links zien we een cel die het meest reageert op een donkere horizontale bar tegen een witte
achtergrond. De rechter eel reageert vooral op een horizontale overgang van licht naar donker.

Complexe cellen reageren meestal op een bewegende bar of rand. Zie in figuur 29 een
bewegende sta.af. De staaf in aan de linker kant za! een grote reactie oproepen bij een eel met
het response field zo als afgebeeld in figuur 30. \Ve zien hier een comp!exe ccl die reageert op
een horizontale staaf die naar beneden beweegt. Het maakt dus uit hoe de staaf georiënteerd is
in de ruimte en tijd. De staaf aan de reciter zijde (figuur 29) zal dus een veel mindere reactie
oproepen in de ccl.

Dc complexe cellen in Vi kunnen dus worden gezien als spatiotemporele filters. Ze rea-
geren op v!akken met een bepaalde oriëntatie in ruimte en tijd. Hierdoor za! een optical flow
algoritme die gebaseerd is op deze filters zich wellicht meer gedragen als het menselijke visuele
systeem. In (heeger. 1988) wordt aangegeven dat het besproken optical flow algoritme, welke
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Figure 28: Het receptieve veld van twee simpele
donkere bar tegen een lichte achtergrond. De cel
licht naar donker.

cellen. De Ce! links reageert voora! op een
rechts reageert vooral op een overgang van

Figure 29: Twee bewegende donkere rechthoeken

op spatiotempore!e filters is gebaseerd, net zo goed omgaat met het apperture probleem als het
mense!ijke visue!e systeem.

- t=o t= 1 t=2

Figure 30: Het receptieve veld van een complexe ce!. De ce! reageert op een ba!k met specifieke
oriëntatie in ruimte en tijd.

4.5.2 Beweging als golven

Laten we een sinusgo!f bewegen over de tijd (figuur 31). Deze ééndimensionale beweging kunnen
we weergeven in discrete vorm (figuur 32). We zien hier dat de sinus op t = 0 een comp!ete
cyc!us tussen pixe! 1 en 9 maakt. We zien ook op pixel 1 van t = 0 tot en met I = 7 een
comp!ete periode van een sinus. Laat nu in dit geva! de spationele frequentie, in periodes per
pixeL zijn. En !aat de tempore!e frequentie, in periodes per frame, w, zijn. De sneiheid van
de sinus go!f is nu:

WI
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\Vaar de snelheid v wordt uitgedrukt in pixels per frame. Laten we weer terug gaan naar het
specifieke geval in figuur 32. \Ve zien hier dat de golf periode per pixel doet en periode per

frame. Dit betekent dat de snelheid dus - = 1 pixel per frame is.

Figure 31: Sinus over de tijd.

Figure 32: Discrete sinus over de tijd

Laten we nti naar een ééndimensionale beweging gaan met een aantal verschillende spatiële
frequentiecomponenten. Laat deze beweging een snelheid v hebben. Nii heeft een spatiële
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frequentiecomponent w, een temporele frequentie van = w1t'. Een spatiële frequentiecom-
1)olIent 2w,. heeft tweemaal de temporele frequentie,w2 = 2.r. van dit signaal. \Vaiineer we
flu de teniporele frequenties tegen de spatiële frequenties uitzetten dan kunnen we een rechte
lijn door deze punten trekken. Deze recite lijn gaat door de oorsprong en heeft een helling v.

Figure 33: Signaal bestaande uit drie sinusoiden.

Laten we naar een voorbeeld kijken. In figuur 33 zien we een combinatie van drie sinusoiden.
De formule voor dit patroon is:

i(s) = sin(2irx) + .sin(57r.r) + sin(7irx)

Stel dat dit patroon niet een sneiheid van v = beweegt. Wanneer we het patroon uit elkaar

Figure 34: De drie sinusoiden ut figuur 33.

halen zien we de drie sinusoiden beter (figuur 34). De spatiële frequenties van deze sinusoiden
zijn: WxOd = 1, = 2, en = 3. De temporele frequencies zijn voor deze
sinusoiden die iiiet een sneiheid v = bewegen: = 1 = 2 en = 3. In
figuur 35 zien we de spatiële en temporele frequencie tegen elkaar uitgezet. De punten liggen
op een rechte lijn welke door de oorsprong gaat.

Aiialutg aan het ééndimensionale geval kunnen we dit vertalen naar een tweedimensionale
situatie. Hier geldt:

= u_)x + ewy
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Figure 35: Spatiële en temporele frequentie component van het signaal uit figuur 33 tegen

I
elkaar uitgezet.

\Vaar e = (u, i'), met v is de sneiheid van het patroon. \Vanneer nu de beweging in eeii klein

I
gebied van het beeld kan worden geschat door translatie in het beeldvlak dan zou de sneiheid
van dat gebied berekend kunnen worden in het Fourier domein door het viak te vinden waar
zich alle energie bevind.

I
Een ééndimensionale sinus fase Gabor filter is een sinusgoif vermenigvuldigd met een Gausiaans

I window:
1 2

g(x) = _esin(27rwt)
Het energie Spe(trlmnI van ecu sinus golf is een paar impulsen op —w en w in liet frequen-
tie domein. Het energie spectrum van een Gaussiaan is zelf ook weer Gaussiaan. Een Gabor
functie bevindt zich dus in een Gaussiaanse window in het ruimte (tijd) domein en in twee Gaus-

I siaanse windows in het frequentie dornein. In figuur 36 is een instantie van een ééndimensionale
Gaborfilter weergegeven. In figuur 37 is een tweedimensionale instantie afgebeeld. De vorm
van een filter bepaald voor welke frequenties liet filter het meest gevoelig is.

Een voorbeeld van een driedimnensionaal Cabor filter is als volgt:

1

• g(x, y, t) = ,. e 'v t szn(27rw)r + 2irwy + 2irwt0t)

I V2ir2a1crOt

\\aii W0 w0 en Wt0 de centrum frequentie is. De centrum frequentie is de spatiotemporele

I
frequentie waarvoor het filter de grootste output geeft. Verder is o, a en at de spreiding
van het spat iotemporele Gaussiaanse window. Om het filter in te stellen voor een bepaalde
frequentie kunnen w , w en w worden aangepast. Wanneer we het Gausiaanse window

I
groter maken in het ruimte-tijd domein dan verkleint de bandpass filter in het spatiotemporele
frequentie domein.
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Figure 36: Een ééndimensionale Gaborfilter.

Figure 37: Een tweedimensionale Gaborfilter.

In (Heeger. 1988) wordt gebruik gemaakt van paren van quadrature filters. Deze filters
bestaan uit een even en oneven fase filters met gelijke orientatie en bandbreedte. In figuur 38
zien een ééndirnensionaal voorbeeld van een quadrature filter.

\Ve zien hier de soni van het kwadraat van een sinus fase filter en een cosinus fase filter.
(Heeger, 1988) maakt gebruik van driedimensionale quadrature filters. De frequentie response
van deze filters is de som van een paar driedimensionale Gaussianen. Het filter heeft een centrum
frequentie (. . ). Het filter zal de grootste output geven voor een stimulus dat dicht bij
de centrum frequentie ligt en een kleinere output voor stimuli die minder energie hebben bij de
centrum frequentie.

Om bewegingen met diverse oriëntaties en snelheid waar te kunnen nemen wordt gebruik
gemaakt (Heeger, 1988) van een set Gabor energie filters die allemaal ingesteld zijn op_dezelfde
spatiële frequentie band maar voor verschillende spatiele oriëntaties. Dus w0 = +
is (oust ant voor alle filters in de set. Acht van de twaalf filters hebben hun grootste output
voor patronen die in een bepaalde richting bewegen. De overige vier hebben hun grootste
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Figure 38: Eéndimensionaal quadrature filter.

output voor stilstaande patronen. Het energie spectrum van de twaalf filters, ieder spectrum
bestaat uit twec driedimensionale Causianen, bevinden zich rond een denkbeeldige cilinder in
het spatiotemporele frequentie domein. Acht van deze bevinden zich rond de top, acht rond
het midden en acht rond de bodem. Zie figuur 39 voor een impressie.

Merk op dat een set gevoelig is voor een beperkte range aan sneiheden. Voor gebruik in een
optical flow algoritme moet gebruik worden gemaakt van een familie van setjes Gaborfilters.

Figure 39: Energie spectrum van een set Gaborfilters in het spatiotemporele frequentiedomein.
Het vlak stelt het energiespectrum van een voorbij bewegende structuur voor.

De Reichardt correlator is oorspronkelijk geIntroduceerd door (Reichardt,1956). De correlator
is bedoeld als een model voor bewegingdetectoren in insecten, met de kever in het bijzonder.
Er is gekeken hoe een kever (Chiorophanus) reageert op diverse optische stimuli. Aan de hand
hiervan is een mathernatisch model geconstrueerd.
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4.5.4 Reichardt
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I Een eenvoudige instantie van een Reichardt correlator is te zien in figuur 40-1. De input van
een visueel s steni kan gezien worden als een intensiteitsignaal die veranderd als functie van

I
tijd en plaats. De twee input plaatsen A en B corresponderen met twee punten op het retina
viak. \Vaiiiieei nu een object van links naar reht s beweegt dan passeert deze eerst punt A en
daarna B. \Vanneer un het signaal dat binnenkonit op A met de juiste mate vertraagt wordt
dan zal het correspouideren met het signaal dat binnenkomt op B.

I

I

I

I Figure 40: Elementaire bewegingdetector 1 reageerd op bewegingen van A nr B. Elementaire
bewegingdetetor 2 reageerd op bewegingen van B naar A. Van bewegingdetector 1 en 2 is het

I
mogelijk een Reichard detector te rnaken (3). De Reichardt detector reageerd met een positieve
output op beweging van A naar B en met een negatieve output op beweging van B naar A.

I
Een reichardt correlator bestaat uit twee elementaire bewegingdetectoren (figuur 40-1 en -

2). flet ene dee! zal over het algemeen reageren op beweging van links naar rechts en het andere
dee! op beweging in de tegenovergestelde richting. De reactie van de ene elementaire detector

I
wordt van de andere afgetrokken (figuur 40-3). Hierdoor reageert een reichardt detector met
een positieve wa.arde op beweging naar links en met negatieve waarde op beweging naar rechts.

Hoewel het model een adequate bewegingsdetector is. is het geen goede snelheidsmeter.

I
De output van het model is hellaas niet lineair met de snelheid van een voorbij bewegende
structuur. Onder andere de intensiteit en vorm van de voorbij bewegende patronen hebben
invloed op de output. Kortom de output van de correlator geeft een onzuivere schatting van

I
de bewegingssne!heid.

\Vanneer organismen zoals insecten het neurale aquivalent van een reichardt detector ge-
bruiken voor het schatten van sne!heden dan zal ongetwijfeld additionele informatie nodig zijn

I
voor een goed resu!taat. Ook zal het beeld vanaf de retina eerst gemodificeerd worden zodat
verschillen in intensiteit minder invloed hebben op de output van de correlators.

Later zal pseudoalgoritme 4 worden getest. Het algoritme is op de Reichardt detector

i
4.6 Fasegebaseerde met hoden

I Fasegehaseerde methoden zoals (Fleet & Jepson, 1990) zijn net als energiegebaseerde methoden
afhankelijk van spatiotemporele filters. De film wordt eerst omgezet in een aantal band-pass

I
kanalen. Zoals beschreven in (3.5.3) kan dit gedaan worden door een familie quadrature flltci's.
De resulterende bandpass beelden kunnen worden gerepresenteerd in termen van amplitude en
fase.
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Algorithm 4 Rek-liaidt gehasseer(1 A1giit iii

1: procedure REICH ARDTFLOW t I)v frames zijn a! gesmoothd.
2: for i — 0, marX do

I
:: for j — 0, marY do Voor alle pixels.
1: forn(—2),2do
5: for in (—2). 2 do Voor 5 X 5 window.

I
6: pam IiI[iJ il •(I( f( (([''1 [IIi] 4—DETECTOR(pi , I-i . I,i ,p, 1r2. Iy2)
7: end for De reactie van alle detectoren wordt berekend.
8: end for

I
9: end for

10: end for
11: REsEr(fitness) \Vaardeii in fitness op minimum (0.03).

I
12: for i — 0. mna.rX do
13: for j — 0, marY do c> Voor alle pixels.
14: RESET(nimmdou') i> Alle waarden in object op nul.

• 15: for il— (—1), 1 do
• 16: for in — (—1), 1 do i> Voor 3X3 window.

17: fora*—(—2),2do

I
18: for b — (—2), 2 do > Voor 5X5 window.
19: window[a][b] — window[a][bJ + (point[i + n][j + m}.detector[a][b] *

gaus[nJ[rn]) r gaus is een 3X3 Gaussiaanse matrix.

I
20: end for
21: end for
22: end for

I
23: end for
2-!: fora4—(—2),2do
25: for b — (—2). 2 do Voor 5X5 window.

I
26: if window[affb] > fitness[i][j] then
27: xF1aw[i][j — a ' x-coinponent van flow op (i,j).

yFlow[i][j] — b

I
29: fitrmess[i] [il — u'indou'[a] [b]

30: end if
31: end for

I
32: end for
33: end for
34: end for

I 35: procedure DETECTOR(pi, I, 1x2, 1y2)
36: maig i— 0.2

• 37: return e_(Tange*1P1_P21) * * e(T0196*IJv11v2I)

3?: end procedure
39: end procedure

I
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I Fasegebaseerde methoden hebben een aantal theoretische voordelen tell opzichte van andere
opt ical flow met hoden. Zo is de fase niet afhankelijk van de amplitude. Dit betekend dat de fa.se

I
mm of meer stabiel blijft wanneer de intensiteit veranderd tussen twee frames. Andere met.ho-
den adopteren meestal de intensiteitconstantheid assumptie en zijn hierdoor minder stabiel bij
intensiteitveranderingen.

I
Fasegebaseerde methodeii hebben meestal een slechte tijdscomplexiteit. Door het vele gc-

bruik van spatiotemporele filters presteren fasegebaseerde methoden hier a.anzienlijk slechter
dan andere niethoden.

4.7 Piramide constructies

I
Een scene kan objecten van de meest uiteenlopende groottes bevatten. Ook kan de eventuele
snelheid van verschilleiide objecten sterk verschillen. Als resultaat hiervan mist een analyse van
een scene veel informatie wanneer deze gedaan wordt op één schaal.

I
Het is dus een probleem om bij de calculatie van optical flow zowel snelle als langzame

bewegingen af te handelen. \\tnneer we bijvoorbeeld een scene filmen met ecu 1OX1O resolutie
dan zulleii kleine, wellicht interessante, bewegingen moeilijk waarneembaar zijn. Een oplossing

I
zou ziju om de scene met een hogere resolut ie te filmen. Laten we zeggen 100X 100 zodat ook de
meer subtielere bewegingen goed waarneembaar zijn. \Ve zouden nu een optical flow algoritme
met een 5X5 window het flowveld laten berekenen. Kleine bewegingen van 1 a 2 pixels vertalen

I
zich flu in principe prima naar het flowveld. Hellaas geld dit niet voor verplaatsingen van 10
pixels. Het lijkt alsof hier gekozen moet worden tussen het registreren van kleine bewegingen
of grote bewegingen. Op (lit punt kornt de pirarnide architectuur te pas.

I Window

I Film
z17/117

I

_____

////////////
•

___ ____

• / /L 7:E;7.-j-./ -ZL• / 4-

I

I

I
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Figure 41: Piramide constructie waarbij drie verschillende windowgroottes worden gebruikt.

De pirainide datastructuur wordt gebruikt bij veel technieken binnen computervision. De
datastructuur is dus niet alleen toepasbaar in optical flow. Ook zijn er aanwijzingen dat de
pirainide representatie ook in het menselijke visuele svsteem wordt gebruikt (Wilson k Bergen,
1979).

De grote kracht van een piramide architect uiur met betrekking tot optical flow calculatie



is dat het zowel kleine als grote bewegingen aankan. llieibij moet worden opgeinerkt dat de
piramide architectuur alleen heipt l)ij grote bewegingen van relatief grote gebieden.

Er zijn twee inanieren waarop de piramidearchitectuur geImplementeerd kan worden. De
resolutie van de frames van de film kan worden gevarieerd of de grootte van het window vaii
het optical flow algoritme kan wordeii gevarieerd. In figuur ?? zien we dat het window van
het algoritme verschillende grouttes aaiineeint. Een nadeel hiervan is dat dit een aanzienlijke
vergroting van de tijdscomplexiteit met zich meebrengt.

Het variëren van de resolutie van de frames is aanzienlijk effieciënter (figuur 42). \Vanneer
liet originele opt i(al flow algoritnie N stappen nodig heeft dan heeft hetzelfde algoritme met
de piramide structuur 1.V stappen nodig. Dit betekent dat de tijdscornplexiteit nauwelijks
groter wordt. Laten we kijken hoe deze piramide architectuur precies werkt bij optical flow.

Eerst hebben we eeri orginele frame. Deze frame wordt vervolgens enkele malen ge 'down-
sampled'. Dit houd in dat de resolutie naar beneden wordt geschroefd (zie figuur 42). Het is
gebruikelijk om de resolutie steeds met ecu factor 1 naar beneden te schroeven. \Vaiineer we
beginnen met een frame van 160X160 pixels en we hebben een 3-laags piramide architectuur
dan worden de volgende tvee lagen respectievelijk 80X80 en 40X40 pixels. Merk op dat iedere
volgende een exponentieel kleinere resolutie heeft dan de vorige. Voor iedere frame ut een reeks
opeenvolgende beelden wordt een set van 3 plaatjes aangemaakt. Vervolgens wordt nu op ieder
niveau tussen twee frames de optical flow berekcnd. We zien flu ook '.vaarom dit een piramide
architectuur wordt genoenid.

Figure 42: Piramide coflstructie waarbij drie verschillende versies van dezelfde inputfilm wordt
gebruikt. De versies hebben verschillende resoluties.

Va.ak wordt ervoor gekozen om de lagen in de piramide met een factor jets kleiner dan 1

af te laten nemen zodat beweging liggend op een pixel grens niet wordt gemist. Deze keuze is
computationeel wel intensiever omdat de frames nu meerdere keren opnieuw gesampled moeten
worden.
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5 Optical flow tests
Niet iedere optical flow algortime is in iedere situatie even goed. Er is onder andere verschil
in accuratie, dichtheid en computationele eigenschappen. Met computationele eigenschappen
bedoelen we de sneiheid waarmee een algoritme de opical flow kan berekenen. Hoewel optical
flow algoritmes vrij zwaar belastend zijn voor computers wordt dit steeds minder een issue.
Had het Lucas en Canade algoritme volgens (Liu et al, 1998) in 1996 nog 23 seconden nodig
per frame. Tegenwoordig kan het real-time worden uitgevoerd op een standaard pc.

Het probleem met het bepalen van de accuratie van een algoritme is dat het lastig is om
het werkelijke flowveld van complexe beelden te bepalen (McCane. 2001). Voor simpele syn-
thetische beelden is het vrij eenvoudig om het werkelijke flowveld te berekenen. Voor complexe
natuurlijke beelden zijn tegenwoordig de werkelijke flow berekend met behulp van driedimen-
sionale modellen van de scene en een robotarm die een voorgeprogrammeerde koers volgt. In
deze sectie gaan we er simpelweg vanuit dat er een werkelijk flowveld beschikbaar is.

Er zijn meerdere methoden gebruikt (Barron et al, 1994) (Liu et al, 1998) (\lcCane et al,
2001). De gebruikte techniek uit (McCane et al, 2001) lijkt een geschikte methode te zijn.
Het gebruikt een formule voor het berekenen van liet verschil in de hoek van de werkelijke
en geschatte optical flow en eentje voor het verschil in grootte. Het v(rs(IIi1 in hoek wordt

gedefinieerd als

E4 =cos(ê.ê)
waar E. de fout in de hoek is. c de correcte hoek en e de geschatte hoek. Het teken staat voor

een vector normalisatie. Om de problemen die ontstaan bij kleine flow vectoren te voorkomen
\vur(lt een klein getal 5 = 1 bij de vectoren c en e opgeteld als een derde coördinaat. Deze
toevoeging heeft als effect dat bij een kleine flow de fout kleiner wordt. Of met andere woorden
een verschul in hoek bij een grote flow is erger dan een verschil in hoek bij een kleine flow.

De tweede formule is voor het verschil in grootte van de vectoren. Zoals eerder is c weer de

correcte vector en ede geschatte.

EM = ic—eli
als hell � T

= hell- T
als Ilcil <T en hell > T

E1 = 0 als lichi <T en lieU <T
Ook nu wordt er weer rekening gehouden met kleine een flow. Dit wordt gedaan door de
drempelwaarde T. \Vaniieer de werkelijke flow kleiner is dan T dan gaan we er vanuit dat
het algoritme geen correcte waarde kan geven op dat punt. Voor de drempelwaarde nemen we
T = 0.5 pixels. Bij een perfecte schatting e zal de fout EM gelijk ann 0 zijn. Scores groter dan

1.0 geven ann dat de fout groter is dan de werkelijke flow.

5.1 Test van de optical flow methoden
Voor het testen van de eerder besproken optical flow methoden maken we gebruik van enkele
svtit het isclie beelden. Deze beelden zijn alle met behulp van een computer gegenereerd. Het
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I voordeel hiervan is dat de werkelijke flow bekend is. De door de optical flow algoritmen
gegenereerde flow velden kunnen op deze manier vergeleken worden met de werkelijke flow.

I
Het doe! van deze test is niet om een ranglijst te krijgen met de beste optical flow methode
bovenaan. Deze test is bedoeld om de eigenschappen van de verschillende optical flow metho-
den met elkaar te vergelijken. Sommige eigenschappen zullen alle methoden met elkaar delen.

I
Andere eigenschappen zullen wellicht specifiek zijn voor een bepaalde methode.

Elke video heeft ecu grootte van 100 X 100 pixels en is 100 frames lang. Een pixel kan één
van 256 verschillende grijstinten hebben. Tijdens het testen wordt enkel gekeken naar franie 30

I
tot 70. Ook wordt alleen een gebied van 40 X 40 pixels in het midden van het beeld meegenonien
voor de test. Op deze manier wordt de optical flow vergeleken met de werkelijke flow op 64000
punten per film.

I
In figuur 43 zijn een frame uit een film met bijbehorende flowveld afgebeeld. Links staat een

willekeurige frame uit de film en rechts het bijbeliorende flowveld. Het flowveld geeft de werke-
lijke flow weer. Omdat de beelden soms gesmoothed zijn en uit gruistinten zijn opgebouwd, is

I
het soms lastig om in een enkele frame structuren te herkennen. Het flowveld geeft weer waar
in de frame beweging plaats vind. De vectoren in het flowveld zijn niet op ware grootte. Ook
is niet voor iedere pixel een vector gegeven. Dit is gedaan omdat het flowveld anders lastig te

u
interpreteren is.

5.1.1 video met weinig texture

Het filmfragment (figuur 43) bestaat uit twee egale objeeten die tegen een egale achtergrond
bewegen. De objecten hewegen met 1 pixel per frame. Doordat sommige optical flow methoden
enkel naar een klein, lokaal gebied kijken zullen deze waarschijnlijk moeite hebben met het

I gebrek aan informatie. Er valt in sommige gevallen immers geen onderscheid te maken
een stationair en bewegend object. Ook kan het gebrek aan textuur ervoor zorgen dat op veel
plaatsen het aperture probleem sterk naar voren konit.

In figuur 44 staan de resultaten van de OF algoritmen op de film uit figuur 43. De twee
grafieken laten de accuratie in de hoek van de flowvectoren zien en de accuratie van de grootte
van de flowvectoren. In de bovenste grafiek staat op de verticale as het percentage van juiste

I schattingen. Op de horizontale as de maximale fout in de hoek van de flowvectoren. Laten we
bijvoorheeld naar een maximale fout in de hoek van 10 graden kijken. We zien dan dat bij het
Horn en schunk algoritme 82 procent van de geschatte flowvectoren een fout van 10 graden of

I minder hebben.
Uit figuur 44 blijkt dat het Horn en Schunk algortinie zowel op de hoek- als grootte-accuratie

het best presteerd. Opvalleiid is dat het SDD-rnatching algoritme en het Reichardt correlator

I algoritme vrijwel dezelfde prestatie neerzetten.

5.1.2 video met veel texture

I Het filmfragnieiit (figuur 45) bestaat uit een textuurrijke achtergrond en twee bewegende
jecten. De object en hebben hier een horizontale verplaatsing van 1 pixel per frame en een

I
verticale verplaatsing van 0.3 pixels per frame. Doordat de verplaatsing her niet in discrete
stappen gaat. zullen sommige methoden hier meer moeite mee hebben. Sominige inethoden
inaken hun schat t ing van de flow in discrete waarden. Doordat de werkelijke flow ook met

I
fracties van pixels is gedefinieerd zullen deze methoden waarschijnlijk een grotere afwijking
hebben.
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Figure 44: Prestaties op video met weinig texture.

In fignur 46 sta.an de prestaties van de OF algoritmen op de video met veel texture (figuur
45). De prestaties van alle algoritmen zijn beter dan die op de video met weinig textuur. Met
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Figure 43: Video met weinig texture. Film en trueflow.
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Figure 46: Prestaties op video met veel textuur

name het SDD matching algoritme en het reichardt algoritme doen het hier erg goed. De twee
algoritmen presteren het best van de vier, terwiji dit bij de video niet weinig textuur juist
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Figure 45: Video met veel textuur. Film en trueflow.
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5.1.3 video met kleine intensiteit verschillen

Het fihinfragment (figuur 47) best aat ut eel! object opgebouwd uit intensiteitwaarden gelijk aan
de achtergrond. Hoewel mensen inakkelijk de randen van het object kunnen aangeven, hebben

I
optical flow methoden hier aanzienlijk meer moeite mee.

I I •
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I
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Figure 47: Video niet weinig iiiteusiteit verschillen. Film en trueflow.

In figuur 48 staan de resultaten van de OF algoritmen op de video met weining inten-

I
siteitverschillen (figuur 47). Alle algoritmen presteren degelijk. Opvallend is het Horn en
Schunk algoritme die hier beter dan de rest is.

5.1.4 Video met overkruisende objecten

Het filmfragment (figuur 49) bestaat ut twee objecten die over elkaar heen kruizen. Het ene
object zal dus gedurende enige tijd het andere gedeeltelijk bedekken. Optical flow methoden die
naar een klein gebied kijken voor het bepalen van de flow hebben hier misschien een voordeel.

In figuur 50 staan de resultaten van de OF algoritmen op de film met overkruisende objecten
(figuur 49). Alle algoritmen presteren hier goed. Het Reicliardt algoritme is hier een negatieve
uitschieter maar nog zeker acceptabel.

5.1.5 video met ruis

Het fllmfragment (figuur 51) bestaat weer uit tvee objecten tegen een textuurrijke achtergrond.
Aan het fragment is ruis toegevoegd. De ruis bedekt ongeveer 20 procent van het oppervlak.
Een pixel die tot de ruis toebehoord heeft een willekeurige grijswaarde tussen 0 en 255. Sommige
methoden staan erom bekend erg robuust met een ruizige input om te gaan.

In figuur 52 staan de resultaten van de OF algoritmen op de video met ruis (figuur 51).
Het verschil tussen de OF algoritmen is hier groot. De prestaties van het Lucas en Kanade
algoritme is erg mager. Het SDD algoritme en vooral liet Reichardt algoritme presteren goed.
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Figure 48: Prestaties op video met weinig intensiteit verschillen.

Figure 19: Video met overkruisende objecten. Film en trueflow.

Het filmfragment (figuur 53) bestaat uit een groot object met daarin een aantal gaten. De
achtergrond is weer rijk aan textuur.
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In figuur 51 staan de prestaties van de OF algoritmen op de video met object met gaten
(figutir 53). Het Lucas En kanade algoritme samen bet het Reichardt algoritme presteren
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Figure 50: Prestaties op video met overkruisende objecten.

Figure 51: Video met ruis. Film en trueflow.
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I
redelijk, de andere twee blijven iets
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Figure 54: Presaties op video met object met gaten.

I 5.1.7 Bewegingswaas

Stel een film is een opeenvolging van foto's. Elke foto heeft een vaste belichtingstijd. Wanneer

I
flu een beweging wordt opgenomen en de belichtingstijd is lang genoeg, dan zal er een waas
optreden. Deze waas is onder andere een mix van het bewegende object en de achtergrond. Bij
natuurlijke beelden met daarin beweging zal deze wags altijd in meer of mindere mate aanwezig

I
zijn. In figuur 55 is dit effect nagebootst.

In figuur 56 staan de prestaties van de OF algoritmen op de film met bewegingswaas (figuur
55). De prestaties van alle algoritmen zijn erg goed. Het Reichardt algoritine presteerd het

I
best.

5.1.8 veranderlijke belichting

In de meeste gevallen wordt er aangenomen dat een scene gelijkmatig belicht is. Deze a-anname
zal voor natuurlijke beelden niet altijd gelden. In de volgende film is de belichting aangepast.

I
De iiitensiteit van de pixels is verhoogt of verlaagt over de horizontale as. De intensiteit is
aangepast aan de hand een sinus (figuur 57). De sinus heeft een periode van 100 pixels en
heeft een amplitude van 20 grijswaarden. Op de bodem van (figuur 58) is voor de duidelijkheid

I
een egale rand en een rand onder invloed van de sinus weergegeven.

In figuur 59 staan de prestaties van de OF algoritmen op de film met verandelijke belichting
(figuur 58). Hoewel alle algoritmen goed presteren is er een groot onderling verschul. Het

I

I
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Figure 55: Bewegingswaas. Film en trueflow.
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Figure 56: Prestaties op video met bewegingswaa.s.

Reichardt algoritme en het SDD algoritme presteren aanzienlijk beter dan de andere twee.
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Figure 58: Veranderlijke belichting. Film en truefiow.

In tabel 1 zijn de sneiheden van de algoritmen weergegeven op liet filmfragment in figuur 45. De
algoritmen zijn geImplementeerd in C++ en getest op snelheid op een standaard PC. Omdat

I
bij de implementatie efficiëntie geen prioriteit heeft gehad, zijn de sneiheden enkel als indicatie.
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I Figure 57: Toegevoegde intensiteitverschil aan film.
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5.1.9 Alle video's

I
5.1.10 Efficiëntie

I In figuur 60 zijn de resultaten van de algoritmen weergegeven op alle filmfragmenten

I 55

I



Schattingen(%)
100

97.5

95

92,5

90

87.5

85

82.5

:1-

I'

Figure 59: Prestaties op video met veranderlijke belichting

Effiëncientie Algoritinen

I

Input Algoritme Sneiheid (frames per seconde)
SDD 3.23

Video met veel textuur (figuur 45).
Horn Schunck
Lucas Kanade
Reichardt

2.56
1.45
1.03

I Table 1: sneiheid van optical flow algoritmen op een 100 X 100 filmfragment. Sneiheden zijn
de gemiddelde waarden over drie metingen. Algortimes zijn geImplementeerd in C++. Het
testsvsteeni is een Intel Pentium 4 Northwood 2600mhz gebaseerde PC.
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6 Psychologische achtergrond two-stroke
Verderop in liet hoofdstuk zal blijken dat een deel van de hersenen zich bezig lijkt te houden
met de berekening van optical flow. De exacte werking van dit hersengebied is niet beketid maar
waarschijnlijk zijn er parallellen met de werking van optical flow algoritmen eerder behandeld.
Eeii optical flow algoritme zou kunnen worden gezien als een karikatuur van de werkelijkheid.

I \Vanneer een niodel in sommige instanties gelijksoortig gedrag vertoond als dat wat
elleerd wordt dan kan dit gedrag wellicht worden teruggevoerd op dezelfde mechanismen.

I
Vooral interessant zijn de instanties waar model en werkelijkheid dezelfde tekortkomingen

vertonen. In het geval van de hersenen en optical flow algoritmen valt een deel van de teko-
rtkomingeri in de categorie visuele bewegingsillusies. De belangrijkste bewegingillusie die her

I
behandeld zal worden is de two-stroke illusie.

Iii dit hoofdstuk zal eerst in het kort het visuele (menselijke) systeem worden behandeld.
Ft zullen enkele termen geIntroduceerd worden waar later weer naar terugverwezen zal worden.
Daarna wordt uitgelegd wat de two-stroke illusie is en hoe de ondekker de illusie verklaard.

I Hierna zal worden gekeken in hoeverre een model gebaseerd op optical flow een verklaring kan
zijn voor de two-stroke illusie.

1 6.1 Het menselijke visuele
Het is lastig om aan te wijzen waar precies in de hersenen beweging wordt waargenomen.
Ook al is het visuele systeeIu één van de best in kaart gebrachte gebieden is het niet exact
duidelijk hoe we beweging kunneti waarnemen. Traditioneel gezien wordt het visuele systeem
als modulair gezien. Het zou uit verschillende informatie stromen bestaan en zowel functioneel
als anatomisch gescheiden zijn.

Het bekende voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen de zogenaamde waar'-stroom
en wat-st room in het visuele systeern. De 'waar'-route bestaat grotendeels uit de ruimtelijke

I eigenschappen van een object. De wat'-route bestaat nit het herkennen van het object. Binnen
Computer visie is de modulaire aanpak succesvol gebleken. Dit hoeft niet in het voordeel te zijn
van eeii modulaire opbouw van ons visuele systeem. Het zou verklaard kunnen worden door de

I preferentie van mensen/ingenieurs voor een modulaire boven een meer interactief model.
Hier zal het visitele systeem als sterk modulair worden gezien. Op deze manier is het

eenvoudiger om (een deel van) het visuele svsteem te vergelijken met een computationeel model.

I 6.1.1 Het oog

I
Licht bereikt de receptoren in het oog via een opening in de iris (flguur 61). Deze opening,
ook wel pupil genoemd, kan worden aangepast zodat het al naar gelang meer of minder licht
doorlaat. Het licht wordt gefocust op de achterzijde van het oog door de cornea en lens. Doordat

I
het licht eerst door cornea en lens gaat, beland het licht vanuit de linkerzijde van de omgeving
op de rechteracliterzijde van het oog. Vanzelfsprekend wordt ook onder en boven omgedraaid.

De neitrale bekleding van de binnenkant van bet oog wordt de retina genoemd. De retina

I
bevat fotoreceptors die vanwege hun vorm kegels en staven worden genoemd. In deze receptoren
wordt licht via een chernische reactie omgezet in neurale signalen. In figuur 62 is te zien dat de
retina tegenintuItief is opgebouwd. Voordat licht de receptoren bereikt moet het eerst door een

I
aantal lagen van neuraal weefsel heen. Deze merkwaardige opbouw herinnerd ons eraan dat
het oog door evolutie tot stand is gekomen. Het heeft als gevolg dat bijna in bet midden van

I

I



Blinde viek

Optische zenuw

Figure 61: Dwarsdoorsnede van bet 00g. Licht komt via de cornea en de pupil het oog binnen.
Het beeld valt omgekeerd op de achterzijde van de binnenkant van het oog waar de retina zich
bevind. In de retina zit ten lichtgevoelige cellen.

ons gezichtveld een blinde viek zit. Op deze plaats verlaten bloedvaten en optische zenuwen
bet 00g. Er bevinden zich geen re(eptoren. Doordat de lagen van weefsel voor de receptoren
doorzichtig zijn, ervaren inensen hier weinig hinder van. \VeI kunnen we iets van de aparte
opbouw ervaren door naar een blauwe lucht te kijken. De kleine lichte puntjes die we zien
bewegeii zijn witte bloedlichaampjes in de bloedvaten die voor de receptoren langslopen.

6.1.2 Fotoreceptoren

De fotoreceptor cellen zijn op te delen in kegels en staafjes. Staafjes zijn veel gevoeliger voor
licht dan kegels. Hierdoor zijn staafjes eigenlijk onbruikbaar in daglicht. Onder lidite om-
standigheden zijn de staafjes namelijk continu maximaal geactiveerd en dus onbruikbaar. De
retina bevat ongeveer 110 miljoen staafjes die zich vooral buiten de fovea (het midden van de
retina) hevinden. Hierdoor zijn voorwerpen bij nacht het best te zien wanneer je er net bij
langs kijkt.

Negels zijn daarentegen wel goed bruikbaar onder daglicht. Er zijn drie soorten kegels. Elke
soort kegel heeft een ander frequentie bereik. Grofweg zou je kunnen zeggen dat de drie soorten
kegels het meest gevoelig zijn voor rood. groen of blauw licht. Kegels maken bet mogelijk voor
mensen orn kleuren te onderscheiden. In tegenstelling tot staafjes zijn kegels voornamelijk in
de fovea gesitueerd. Het kleine gebiedje herbergt ongeveer 6 miljoen kegels.

6.1.3 Neurale basis voor bewegingverwerking

Orndat in de hersenen een groot aantal hersengebieden geIndificeerd zijn en een groUt aant a!
gebieden betrokken zijn bij de verwerking van beweging is bet lastig om een overzicht te krijgen.
Om toch een globaal overzicht te krijgen is in figuur 63 een overzicht gegeven van de invest
belangrijke gebieden iiiet betrekking tot extractie van beweginginforinatie.

De verwerking van signalen afkornstig van de fotoreceptor cellen begint al in de retina.
Axonen van ganglioncellen in de retina vornien de optische zenuw. In het optisclie chiasma
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Figure 62: De retina. De staafjes en kegels zijn de enige lichtgevoelige cellen in de retina. Toch
moet het licht dat de retina bereikt eert door een aantal lagen cellen voordat de fotorecep-
tors bereikt worden. Via ganglion cellen wordt iiiformatie naar andere delen van de hersenen
gebracht.

kruisen de nasale zenuwen en projecteren contralateraal, de temporale zenuwen projecteren
ipsilateraal. Informatie van het linker visuele veld konit in de rechter hemisfeer terecht en
informatie van het rechter visuele veld in de linker hemisfeer.

Hoewel ellen in de retina reageren op bewegende contouren wordt algemeen aangenomen
dat deze niet selectief zijn met betrekking tot richting of snelheid. In de primaire visuele cortex
(Vi) bevinden zich we! cellen die vooral gevoelig zijn voor beweging in bepaalde richtingen.
Er wordt geschat dat ongeveer een derde van de cellen in Vi riclitinggevoelig zijn. Deze cellen
krijgen vooral informatie vanuit de magnocellulaire lagen (\I-cellen) van de laterale genuculate
nucleus (LGN).

De Laterale Geniculate Nucleus (LGN) bestaat uit 6 lagen. Het ipsilaterale oog projecteert
naar laag 2, 3 en 5 en het coat ralaterale oog projecteert naar laag 1, 4 en 6. Elke laag bevat een
topografische map van de retina. Laag 1 en 2 bestaan uit grote neuronen van het magnocellulaire
svsteem. Laag 3 t/m 6 betaan uit kleine neuronen van het parvocellulaire ssteein.

Het magnocellulaire systeem is evolutionair gezien ouder dan het parvocellulaire systeem.
Het magnocellulaire systeem bestaat uit grotere cellen en het systeem werkt op een hogere
snelheid. De hogere snelheid gaat ten koste van detail. Het svsteem is vooral betrokken bij de
ververking vaii beweging.

De riclitinggevoelige cellen in Vi hebben slechts een klein receptief veld. De beweginginfor-
matie uit bet kleine gebiedje is ainbigu en niet erg betrouwbaar. Om een goed beeld te krijgen
van de optical flow moet de informatie vanuit Vi verder worden verwerkt.

Het midde1ste temporele hersengebied (\lT) wordt vanuit Vi van input voorzien. Dit gaat
gedeeltelijk direct en gedeeltelijk indirect via V2 en V3. MT bevat een topografische map van
de retina. Vrijwel alle cellen in MT zijn oriëntatieselectief. Er wordt angenomen dat een
deel van de cellen reageren op de richting van de beweging in tegenstelling tot de richting van
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I Figure 63: Versimpelde weergave van I)ewegmgsillformatiestroom door het neurale svsteein.

I
bewegende intensiteitcontutiren. Door dit verschil staat MT in de grijze zone van figuur 63

Sterk gerelateerd aan MT is het mediale superior temporele gebied (\IST). MST is onder
andere gevoelig voor meer complexere optical flow zoals in flguur 9. Ook zijn er gebieden die

I
optical flow extraheren en compenseren voor bewegingen van het 00g. Deze inforinatie zou
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het schatten van de eigen sneiheid. MST zou als
het optical flow centrum van de hersenen kunnen worden gezien.

6.2 Two-stroke

I
Een opeenvolging van statische beelden kan de impressie geven van beweging. Een voorbeeld
hiervan is een film in een bioscoop. De snelle opeenvolging van statische plaatjes wordt door
het publiek als visuele beweging waargenomen. Er kan al beweging worden waargenomen in

I
een sequentie bestaande uit twee beelden. Een voorbeeld hiervan zien we in figuur 64. \Vanneer
beeld A eu beeld B steeds achter elkaar worden afgespeeld geeft dit de impressie dat het zwarte
viak in horizontale richting steeds heen en weer beweegt.

I
waiineer we nu een 'leeg' frame aan de sequentie toevoegen dan geeft dit een ander effect.

Deze lege frame of Inter-Stimulus Interval (ISI) wordt na beeld B ingevoegd. \Vanneer de drie
beelden nu in sequentie worden afgespeeld dan ontsta.at de illusie dat het zwarte vlak continu

I
van links naar rechts beweegt (figuur 65). \Vanneer de IS! tussen A en B wordt geplaatst dan
lijkt het zwarte viak continu van rechts naar links te bewegen (figuur 65). Hoewel de illusie ut
drie beelden bestaat wordt deze illusie de two-stroke beweging illusie genoemd. De ilhisie Iieeft

I
de eer gekregen orn als illusie van het jaar 2005 gekozen te zijn.

6.3 Oorspronkelijke verkiaring
De verkiaring die voor de two-stroke illusie wordt gegeven in (Mather, 2006) heeft twee proposi-
ties tiodig.

I
. Tijdens de IS! genereert de biphasic impuls response een omgedraaid neuraal contrast

beeld.
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Figure 64: Een film iiiet twee frames. Twee opeenvolgende frames kunnen al de impressie van
l)cWeging g(v(1 t.

I A A
I 'I,

r___II I
Figure 65: De two-stroke bewegingillusie. De frames links geven de impressie van een on-

I derbroken beweging naar rechts. De frames rechts geven de impressie van een niet onderbroken
beweging naar links. In werkelijkheid gaat de donkere stip nergens heen.

I . Omgedraaide schijnbare beweging wordt gegenereerd wanneer het omgedraaide contrast
beeld wordt gecombineerd met het eerste frame uit de two-stroke sequentie.

I Beide proposities zijn het best begrijpbaar met behuip van illustraties. In figuur 66 zien we
een illustratie van de eerste propositie. In heldere omstandigheden bestaat de reactie van liet

I
viiic1 systeem op een korte impuls iiit twee fasen (\Vatson 1986). De eerste fa.se is positief
(excitation). De tweede fase is negatief (inhibition). Voor ouze two-stroke betekent dit dat
tijdens cle IS! een omgeraaid contrast beeld van frame B wordt gevormd. \Ve zien dit in figuur

I
66. De eerste film (A) lwtaat uit een aantal frames die de two-stroke illusie veroorzaken. Dc
tweede film (B) geeft veer wat er tijdens de IS! gebeurt in het neurale systeem. Frame 2 zorgt
voor eeii after-image' tijdens de IS!. Dit effect is zeif te ervaren door een korte tijd in een fel
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response

(A): de two—stroke sequentie. Reclits (B): tijdens de ISI wordt een negatief
frame 2 gevormd.

licht te kijken en daarna de ogen te sluiten. Het felle licht zal flu als een donkere viek tegen
een lichtere achtergrond te 'zien' zijn.

Het beeld dat frame 2 tijdens de ISI veroorzaakt komt doordat sommige staafjes en kegels
(figuur 62) tijdelijk minder gevoelig zijn. Deze verminderde gevoeligheid koint doordat ze na
belasting enige tijd nodig hebben om zich weer te herstellen.

Figure 67: Figuur 66 (B) weergegeven met golven.
2 negatief —* frame 1 zijn 900 faseverschuivingen.

De overgang frame 1 —* frame 2 en frame
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Figure 66: Links
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Ruimte

I Frame 1

I Frame 2 LI

Frame 2

_________

Negatief

Frame 1

— TijdI

I

I

I

I

I

I

\Iiiider intuItief is de reden waarom de sequentie in figuur 66(B) de illusie geeft van een
continue beweging naar rechts. \Vaiitieer we de intensiteitpatronen in figuur 66(B) als go!-
yen beschouwen, kan de tweede propositie worden verklaard. In figuur 67 is figuur 66(B)
weergegeven als een sinusoide. In de overgang van frame 1 naar frame tw(e in figuur 67 zien we
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een faseverschuiving van 900 in de sinusoide. Het is duidelijk waarom het visuele svsteein hier
heweging naar reclits waarneenit. Eeii beweging naar rechts is immers de kleinste verschuiiv-

I
ing die de overgang van frame 1 naar frame 2 kan verklaren. De overgang van frame 2 naar
het negatief van frame 2 is groter, namelijk 1800. Deze overgang is dtis ambigu, het kan een
beweging naar links of rechts zijn. De Iaatste overgang, die van frame 2 iiegatief naar frame

I
1, kan weer worden verklaard met een faseverschuiving van 900. Hier wordt dus een beweging
naar rechts waargenomen.

\Ieer natuurlijke beelden dan de hierboven beschreven sinusoide-flim kunnen dezelfde be-
wegingillusie geven. Dit is mogelijk doordat bewegingsenergiesensoren in bet visuele systeem

I complexe patronen zoals natuurlijke beelden decomposeren tot frequentie

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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7 Optical flow model voor verklaring two-stroke
Een alternatieve verkiaring voor de two-stroke illusie is gebaseerd op (\Vatamaniuk 2005).

I \Vatamaniuk nierkt hier op dat mensen erg goed zijn in het voorspellen van de koers van een
stip met een recite koers en constante sneiheid. Zijn onderzoek had als doe! om te bepalen
of de koers van eeii object voor het menselijke visuele systeem een voorspellende waarde had

I wanneer dit object nit het zicht verdwijnt. In de conclusie van (lit onderzoek wordt gesteld
dat liet svsteeni (lat de koers van objecten voig, zorgt voor een cascade vaii activiteit in gelijk
getunede beweging detectoren die op koers van het object liggen. Deze activiteit kan enige tijd

I voortduren, zelfs als het object zeif verdweiien is.

I • H •__i. H •
I

H :11 H
I

Figure 68: De eerste twee frames zorgen voor een directe activiteit in de bewegingsdetectoren.

I
In de overgang van frame 2 naar ISI en in de overgang van ISI naar het vierde frame plant de
activiteit zicli voort (de grijze pijien).

I
\Vanneer we nu weer de two-stroke sequentie iiemen (figuur 68) dan leveren de eerste tvee

beelden een directe activiteit op in de beweging cletectoren. Over beeld twee tot vier worden
beweging detectoren geact iveerd die op de koers van de stip liggen (cascade-effect). Tussen

I
beeld vier en vijf worden beweging detectoren weer op directe wijze geactiveerd. De grijze
pijien in figuur 68. geven dus een geschatte koers weer op basis van eerdere beweging. Omdat
de two-stroke sequentie enkel bewegingdetectoren activeert die getuned zijn in een bepaalde

I
richting wordt alleen deze richting aan de stip toegekend. Dit geeft dan de illusie bij een naïve
wa.arnemer dat de stip continu naar rechts beweegt.

Het is niet gegarandeerd dat er een enkele verklaring is voor de two-stroke illusie. Beide

I
hiergenoemde verklaringen kunnen bijdragen aan de illusie. Ook is bet mogelijk dat voor
sommige two-stroke sequenties de ene verklaring geldt en in sommigen de andere. Misschien
geldt voor de two-stroke sequentie in figuur 69 een andere verkiaring dan voor die in figuur 65.

1 7.1 Het model

I
Als basis voor het model wordt gebruik gemaakt van het optical flow algoritme uit sectie (3.5)

Dc keuze voor dit algoritme is volledig gebaseerd op de I)restaties van het algoritme op de
testen eerder beliandeld. Een ander algoritme ut de test voldoet in principe ook.

I
Het algoritme vertoond zonder enige aanpassingen het change blindness effect (Levin &

Simons, 1997). Een verandering in het beeld (figuur 2) wordt niet opgemerkt door het algoritme
wanneer deze vooraf gegaan wordt door een egaal beeld gedurende eeii fractie van een seconde.

I
Het grijze frame zorgt voor een activiteit in het gehele flowveld, niet alleen op de plaats van
de verandering. Iii dezelfde film zonder het grijze frame is enkel verandering in het flowveld op
plaats vaii de verandering.
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Figure 69: Eeii variant op de two-stroke illusie in flguur 65.

Iii (\Vatamaniuk, 2005) wordt beweert dat activiteit in bewegingdetectoren van het menseli-
jke visuele svsteem zich voort blijft planten op de koers van een bewegiiig wanneer deze niet
meer aanwezig is. Dit effect dooft na enige tijd uit. Om liet optical flow algoritme dit effect te
laten vertonen is het niet enkele onderdelen uitgebreid.

Oni de flow veroorzaakt door bewegende intensiteitspatronen in beeld en de flow veroorza-
akt door de voortplanting van activiteit in bewegingdetectoren te representeren wordt gebruik
gemaakt van een extra flowveld. Dit flowveld is gelijk aan het reeds besta.ande flowveld plus
de flow veroorzaakt door act iviteit in bewegingdetectoren. Het extra flowveld wordt aangeduid
met ghostF1ow' in pseude algoritme 5.

Naast het 'ghostFlow' object in het pseudo-algoritme is ook nog een 'activiteit' object
geIntroduceerd. In dit object wordt bijgehouden hoe groot de activiteit van een bewegingde-
tector is 01) een bepaald punt in ruimte en tijd . A(tiviteit kan worden doorgegeven tussen
bewegmgdetectoren. Bij gebrek aan l)eweging in beeld dooft de totale activiteit in de beweg-
ingdetectoren uit. \Vanneei dit gebeurt is er geen flow rneer in het ghostflowobject.

In regel 5 t/m 11 van pseudo-algoritme 5 wor(lt de activiteit op een waarde van 1.0 gezet
wanneer op die plaats de opt icalfiow groot genoeg is. In regel 12 t/m 24 vindt de voortplanting
van activiteit plaats. In regel 26 t/m 32 wordt de activiteit afgezwakt. \Vanneer gedurende
enige tijd geen activiteit meer wordt toegevoegd op een plaats zal deze afzwakken tot nul.

Samengevat werkt het algoritme dus als volgt. Een Reichardt gebaseerde OF algoritnie
genereerd een flowveld. ledere flowvector krijgt een activatie mee van 1.0. Hierna wordt iedere
flowvedor doorberekend. \\anneer een flowvector bijvoorheeld een grootte heeft van 1 pixel en
naar rechts wijst dan wordt deze vector in het volgende frame met 1 pixel naar rechts verplaatst.
De oorspronkelijke act ivitcit van de vector wordt verminderd. Wanneer de act iviteit onder een
bepaalcle treshold is dan wordt de vector niet langer doorberekend.
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Algorithm 5 Ghost Flow
1: procedure GHOSTFLOW
2: for f i— 0, oantalFr(zFnes do
3: REICHARDTFLOW(f) c> Bereken optical flow.
4: ghostFlow[f] flow[f} mit ghost Flow.
5: for j *— 0, inaxX do Voor ahle pixels.
6: for j i— 0, waxY do
7: if GROOTTE(ghostFlow[i][j][f]) > 0.1 then \Vaiiiieer vector groter dan.
8: (iCtil'i(Cit[i][j][f] f— 1.0 I> mit activiteit.
9: end if

10:

11:

12:

13:

11:

15:

16:

17:

end for
end for
for j — 0, moiX do

for j — 0,maxY do
xSpeed — ghostFlow[i][j][f — 1].xVecior
ySpeed - ghostFlow[i}[j][f — 1].yVector
if GRoorrE(ghostFlow[i][jj[f — 1]) > 0.1

acti'i'iteit[i + xSpeed][j + ySpeed][f]
ySpeedl[f] + (i(tfl'iteit[i][j][f — 11

if GRoo'rTE(ghostFlow[i + xSpeed][j + ySpeed][f}) <0.1 then
ghostFlow[i + xSpeed][j + ySpeed]{f].xVector — xSpeed
ghost Flou[i + xSpeed][j + ySpeed][f].yVector — ySpeed

end if
end for

end for
for j +— 0. ,na.rY do

for j — 0, iiiar do
octit'iteit[iJ [jJ [f] +— aetu'itcit[i] [f] [11/1.6
if acti'iteit[i][j][f] < 0.1 then

activiteit[iI[j][fI — 0.0
end if

end for
end for

end for
end procedure

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Voor alle pixels.
c Voortplanting van activiteit

then
4— (ICtU'itHt[i + xSpeed][j +

end if

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

2?:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

Voor alle pixels.
Het uitdoven van activiteit.
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Voor het testen van de eigenschappen van het algoritme is voor een simpele film gekozen.
Een vierkant niet een redelijke mate van textuur beweegt over een egale achtergrond. I let viak
beweegt over drie frames naar rechts, daarna is het beeld grijs over drie frames, tenslotte worden
de eerste drie frames weer herhaald. De film is bedoeld als variant op de frames uit flguur 64.
In flguur 70 is iedere derde frame te zien uit de testfllm.

Figure 70: Een svntlietisclie two-stroke film voor het testen van algoritme 5. Alle frames zijn
weergegeven. In frame 4 is de start van de 1ST te zien.

van het algoritme wordt bijgehoiiden wat de gemiddelde flow is tijden de film. De verwaclit-
ing is dat tijdens de hele film de gemiddelde flow naar rechts wijst, ook tijdens de drie grijze
franies. De flow tijdens de drie grijze frames wordt her gelijk gesteld aan het gevoel van beweg-
ing dat menselijke wa.arnemers hebben. \Vaiineer de flow tijdens de hele film naar rechts wijst
geeft het algoritme succesvol één eigenschap weer van het menselijke visuele systeem weer.

Tevens wordt gekeken hoe het algoritme op een two-stroke film reageert wa.ar de ISI uit
is gehaald. In deze ISI-loze film beweegt het blokje naar rechts-links-rechts etc. Het blokje
beweegt 1 frame naar rechts dan 1 frame naar links en dan begint de film weer overnieuw. De
snelheid vail liet blokje is telken 1 pixel per frame.

De verwaehting is dat het model een flowveld produceerd wa.arvan de gemiddelde flow
overeenkomt met de richting van het blokje in de ISI-loze film

I

I

I

8 Detest
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In tabel 2 staat de reactie van algoritme 5 op de testfilm (flguur 70). Het blokje in de test film
beweegt met 1 frame per seconde na.ar rechts (afgezien tijdens de IS!). Zoals verwaclit laat
algoritme 5 tijdens de eerste drie frames een gemiddelde flow naar rechts zien. Tijdens de IS!
(frame 4 t/m 6) veranderd dit iiiet. Op frame 7 veroorza.akt de terugkeer van het blokje een
werveling in de flow. Dit is te zien in figuur 71 waar de reactie van algoritme 5 op de testfilm
te zien is. Tabel 2 laat zien dat de optical flow tijdens frame 7 gemiddeld pixels per frame
naar rechts is. Dit is minder dan tijdens voorgaande frames.

Het aangepaste OF algoritnie genereerd dus een continue flow naar rechts bij (Ic twu-st ioke
testfilm. Enkel in frame 7 (tabel 2) Iaat het algoritme een verminderde flow naar reclits zien.
\laar de flow is ook in frame 7 overtuigend naar rechts.

In tabel 2 in de kolom X-Positie Flov sta.at de gemiddelde positie op de horizontale as van
de flowvectoren. Tijdens de IS! blijft deze positie naar rechts gaan zoals verwacht.

De reactie op de ISI-loze fun brengt ook geen verrassing. In flguur 72 is het resulterende
flowveld te zien. Recht onder in elk flowveld staat de richting van het blokje in de film (een
R voor rechts, een L voor Links). Links onder in elk flowveld is de gemiddelde flow te zien
van elk flowveld in de horizontale richting. Het flowveld laat een soort van trilling zien. Dit is
vergelijkbaar met het effect dat de fim op mensen heeft.

Het resultant van het aangepaste OF algoritme geeft diis een output die verwacht zou kunnen
worden op de two-stroke illusie bij mensen.

Figure 71: De reactie van algoritme 5 op de film in figuur 70. De flowvelden zijn de output op
(Ic frames uit de testfilm (figuur 70).
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Frame X—Comnponent (pixels/frammie) Y—Component (pixels/frame) X—Positie Flow
1

2

3

1.26
1.32
1.36

0.04
0.03
0.03

15.3
15.8
16.3

1

5

6

1.34
1.34
1.34

0.03
0.03
0.03

16.7
17.4
17.6

7

8

9

0.54
1.00
1.13

—0.1

—0.05
—0.01

15.6
15.8
16.3

Figure 72: Recht onder in elk flowveld staat de richting van het blokje in de film (een R voor
re(lits. een L voor Links). Links onder in elk flowveld is de gerniddelde flow te zien van elk
flowveld in de horizontale richting. Het flowveld laat een soort van trilling zien.
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I

I

Gemniddelde flow

I

I

I
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Table 2: De reactie van algoritme 5 op de film uit figuur 70
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I 9 Eindconclusie
flier worden de twee onderzoeksvragen afzonderlijk van elkaar beantwoord. Ook worden hier

I suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. Gebleken is dat optical flow methoden niet alleen
gebruikt kunnen worden voor de constructie van flowvelden, die weer gebruikt kunnen worden
voor obstacle avoidance, egomotion of gesture recognition, maar ook als een model van de

I hersenen. Vooral het zogenaamde optical flow gebied in de hersenen is een goede kandidaat om
gemodelleerd te worden met behulp van een aangepast OF algoritme.

I 9.1 Optical flow

I
Hier wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt.

Hoe goed zijn de prestaties van optical Jloii' algoritrnen ?

I
\Iet name het verschul tussen de geteste algoritmen is van belang. Tevens belangrijk is in welke
sit nat ie welke optical flow algoritme goed of slecht j)reteert.

Over alle films gezamenlijk genomen presteert de energiegebaseerde methode het best (figuur

I
60). Het algoritme heeft echter ook de grootste tijdscomplexiteit (tabel 1). Het correlatie
gebaseerde algoritme presteert over het algemeen gemiddeld maar heeft wel de beste tijdscom-
plexiteit. \Vaimeer vooral de accuratie van de hoek van de flowvectoren belangrijk is dan is het

I
globale differentiatie gebaseerde algoritme van Horn en Schunck de beste keuze.

Opvallend zijn de prestaties van de energie gebaseerde methode en de correlatie gebaseerde
methode op de film met ruis (flguur 52) en de film met veranderlijke bellichting (figuur 59).

I
Vooral onder deze omstandigheden presteren deze algoritmen beter dan de anderen. Dit kan er
op duiden dat de algoritmen vooral interessant zijn voor gebruik onder slechte omstandigheden.

Het locale differentiatie gebaseerde algoritme van Lucas en Kanade presteert opvallend slecht

I
op de film met veranderlijke belichting (figuur 59) en ruis (figuur 52). Hierdoor is het algoritme
wellicht een mindere keuze onder slechte omstandigheden.

Een belangrijke kanttekening die bij het onderzoek geplaatst moet worden, is dat het voor-

I
bewerken van de input(film) grote invloed kan hebben op de uiteindelijke prestaties van de
algoritmen. Door het toevoegen van extra voor- en na-bewerking kan een algoritme wiskundig
gezien vergelijkbaar worden met andere methoden.

I
Bij het vergelijken van dit onderzoek met andere onderzoeken zijn er enkele moeilijkheden.

Zo is er bijvoorbeeld niet he! Lucas en Kanade algoritme. er zijn meerdere varianten. Ook
is liet lastig om de originele algoritmen, zoals deze gebruikt zijn in onderzoek, te verkrijgen.

I
Alle algoritmen hier gebruikt zijn geImplementeerd met behuip van specificaties uit diverse
onderzoeken. Hierdoor zijn er onvermijdelijk verschillen tussen de geteste algoritmen en die
van de oorspronkelijke auteur.

I
In figuur 73 worden de resultaten van het Horn en Schunck algoritme (Horn2) nit het

onderzoek van (\kC'aiie et al, 2001) vergeleken met de resultaten uit dit onderzoek. In \IcCaiie
wordt dezelfde testmethode gebruikt als in dit onderzoek en daarom is het vergelijkbaar. De

I
twee grafieken laten de accuratie in de hoek van de flowvectoren zien en de accuratie van de
grootte vaii de flowvectoren. In de bovenste grafiek staat op de verticale as liet percentage van
jlliste schattingen. Op de horizontale as de maximale fout in de hoek van de flowvectoren. In
(\kCaiie et al, 2001) wordt echter een andere testfilm gebruikt dan in dit onderzoek. Dit zou

I een mogelijke verkiaring kunnen zijn voor het verschil in (Horn) en (Horn2) in figuur 73.
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Figure 73: Vergelijking van het Horn en Schunck algoritme (Horn2) uit (McCane et al, 2001)

I

met de her gebruikte algoritmen.

9.1.1 Toekomstig werk

I
Uit liet onderzoek is naar voren gekomen dat de SDD-matching methode en de Reichardt
methode relatief goed presteren op de film met ruis en de fun met veranderlijke belichting. Dit
zou er op kunnen duiden dat beide methoden vooral goed toepa.sbaar zijn in situaties waarin de

I
intensiteitconstantheid assumptie wordt geschonden. Om dit vermoeden te onderbouwen zou
een testset van films samengesteld moeten worden waarin de intensiteitconstantheid assumptie
wordt geschonden. De verschillende methoden zouden dan getest worden op films waarin de

I
assumptie in een bepaalde mate wordt geschonden. Handig zou het hierbij zijn wanneer er een
maat gedefinieerd wordt van de schending vait de assumptie. De prestaties van de methoden
kunnen dan worden afgezet tegen de schending van de intensiteitconstantheid assumptie.

I
Naast het clefinieëren van een maat voor de intensiteitconstantheid assuinptie zou er ook

een maat gedeflnieerd kunnen worden voor de ruimtelijke coherentie assumptie en de temporele
standhouding assumptie. Van elke methode kan op deze manier een meer uitgebreider prestatie-

I
profiel worden opgemaakt dan dat nu gebruikelijk is.

\\aiiiieer de OF methoden een meer uitgebreider prestatie profiel hebben, kan de keuze voor
een bepaalde OF methode voor ecu bepaalde taak worden versimpeld. De tvpisclie eigenschap-

I
pen vail de taak in termen van liet schenden van de verschillende assumpties die OF methoden
maken, kan op deze manier worden gebruikt voor de keuze van het meest geschikte algoritme.
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I Verder is het voor de leek erg lastig om de meest geschikte parameters voor een oF mnethode
te kiezen. Afgezien van de mate waarmee de input voor de OF imiethoden de verschiUende

I
aSsumnpties schendt is ook de sample frequentie en de grootte van de relevante bewegingen in
de input van belang. \Vanneer de parameters van een OF inethode tegen de prestaties wordt
afgezet, kan dit de keuze van het juiste OF algoritme versimpelen.

I 9.2 Two-stroke

I
De tweede onderzoeksvraag luidt.

In hoeverre kan de two-stroke bewegingsillusie verklaard worden met een optical flow
gebaseerd computationeel model ?

I Om de vraag te beantwoorden is een computationeci model gebouwd. Het gedrag van het model
op een two-stroke film is vergeleken met het gedrag van een menselijke waarnemer op de film.

I
Op de testfllm laat het model een continue flow naar rechts zien. Op de frame na de ISI is

de gemiddelde flow naar rechts nog maar een pixel per frame. \Vat een halvering betekend
term opzichte van de voorgaande frames.

I
Het gedrag van het model op de two-stroke testfllm komt overeen met het gedrag van het

neurale visuele systeem. Gedurende alle franies laat het model flow naar reclits zien. Dit komt
overeen met mensen die het gevoel hebben dat tijdens een two-stroke film (figuur 65) er continu

I
beweging is in een bepaalde richting.

Door het gedrag van het model en de aanwezigheid van het zogenaamde optical flow gebied
in de hersenen (mediale superiore temporele gebied) ,welke het model neurologisch ondersteund

I
,lijkt het model een waardig alternatief op de verklaring van (Mather. 2006), de ontdekker van
de two-stroke illusie.

\Vel moet worden opgemerkt dat het ook precies de bedoeling is dat het model vergelijkbaar

I
gedrag vertoond. Het gevaar is dat de parameters van het model zo ingesteld worden dat het
model een specifiek gedrag vertoond. Maar afhankelijk van de parameters zou het in principe
ook een heel scala aan ander gedrag kunnen vertonen.

I 9.2.1 Toekomstig werk

Zoals hierboven al benoemd bestaat het gevaar van parameter-tuning bij het ontwikkelde model.
In dergelijke situaties is het gebruikelijk dat het model met dezelfde parameters wordt gebruikt
om andere fenomenen te verklaren. Oftewel het model zou meer plausibiliteit krijgen wanneer
het rneerdere bewegingsillusies zou kunnen verklaren.

Een voorbeeld van een mogelijke illusie die te verklaren zou zijn door het model wordt
beschreven in (\Vhitnev et all, 2000). Hierin wordt beschreven dat wanneer tegen een bewegende
bar een korte flits wordt weergevemi het lijkt alsof de flits achterblijft teii opzichte van de bar.
Het hier beschrcvemi model zou ook dit gedrag kunnen vertonen doordat de korte flits geen
gerichte optical flow veroorzaakt in tegenstelling tot de balk. Omdat de balk wel een flowveld
veroorzaakt en dims ook het cascade effect lijkt de balk verder gepositioneerd te zijn dan de flits.

Tenslot Ic moet er rekening mee worden gehouderm dat zowel het hier geIntroduceerde model
en de verklaring in (\lather, 2006) relevant zijn voor de two-stroke illusie. Onderzoek naar
liet gedrag van een hybride model die zowel de verklaring van (\Iat her, 2006) als het hier

I geintroduceerde model bestrijkt kan interessant zijn.
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