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Samenvatting 

Het begrip "beeldinhoud' is niet eenduidig: het. is afhankelijk van het resolutieniveau waarop een beeld wordt 
beschouwd. Deze eigenschap van beelden heelt geleid tol een belangrijk paradigma in beeldverwerking en in 
computer vision: om een beeld goed te begrijpen, is het belangrijk om het op een groot aantal resolutieniveaus te 
analyseren. Dit leidt tol de zogenaamde multiresolutie-technieken, die in vele soorten en maten in de literatuur 
terug zijn te vinden. Voorbeelden hiervan zijn quadtrees, pyramides, fractals, scale-spaces en wavelets. 

Wavelets hebben een grote invloed gehad op signaalverwerking, zowel in het een- als in het meerdimensionale 
geval, en niet in de laatste plaats vanwege hun succesvolle inzet bij verschillende toepassingen. De toepasbaarheid 
van de wavelet transformatie en andere multiresolutie decomposities wordt, echter enigzins beperkt, wanneer 
uitsluitend lineaire operatoren worden beschouwd. De representatie en/of approximate van een signaal door 
middel van een lineaire operator is in veel gevallen niet compatibel met kenmerken of eigenschappen van dat 
signaal. Denk bijvoorbeeld aan het effect dat een Gaussisch filter heeft op de randen van een beeld. In zulke 
gevallen is het gebruik van lineaire procedures niet de meest voor de hand liggende keuze. 

Meer in het bijzonder geldt dat klassieke lineaire wavelets vaak niet geschikt zijn voor hoger-dimensionalo 
signalen aangezien zulke wavelets niet goed omgaan met de 'vorm' van hoger dimensionale singulariteiten in 
signalen. Wanneer een beeld bijvoorbeeld bestaat uit homogene gebieden gescheiden door stuksgewijs gladde 
krommen, onderscheiden wavelets wel de discontinuïteit in de dwarsrichting op de krommen, maar nemen ze de 
gladheid in de lengterichting van de kromme niet goed waar. Deze eigenschappen illustreren de behoefte aan 
multiresolutie representaties van signalen die data-afhankelijk zijn. 

Het belang van zulke data-gestuurde of adaptieve representaties is door verschillende onderzoekers herkend, 
en heeft geleid tot een overweldigende hoeveelheid nieuwe aanpakken in de wavelet-theorie. zoals bandelets, 
ridgelets. curvelets en morfologische wavelets. Deze technieken hebben met elkaar gemeen dat, ze proberen om 
bestaande ideeën uit de inultiresolutie-analyse te verrijken met geometrische concepten. 

Dit proefschrift onderzoekt de constructie van adaptieve wavelets door middel van een uitbreiding van het 
lift ing schema. Het klassieke lifting schema, in eerste instantie ontwikkeld door Wim Sweldens in 1995 [140,147], 
maakt het 1110:41'lijk 0111. uitgaande van bestaande wavelets, op een eenvoudige maar flexibele manier nieuwe. 
mogelijk niet-lineaire wavelets te construeren. Het schema bestaat uit het aanpassen van een bestaande wavclet-
transformatie door middel van een aantal predictie en update stappen. Een update slap berekent een aanpassing 
van de approximatie-band, waarbij slechts gebruik wordt gemaakt van informatie in de detail-band. Hierdoor 
kan de bewerking omgekeerd worden en is de perfecte reconstructie van het oorspronkelijke signaal gegarandeerd. 
Het proefschrift stelt een adapt iel' lift ing schema voor dat bestaat uit een adaptieve update stap. mogelijk gevolgd 
door een of meer vaste (predictie en update) lifting stappen. De update stap is adaptief in de zin dat er gekozen 
kan worden uit verschillende update filters. De keuze voor een bepaald filter wordt gemaakt aan de hand van 
een zogenaamde 'decision map' die afhankelijk is van lokale informatie in de input; denk bijvoorbeeld aan de 
gradiënt van het oorspronkelijke signaal. Op deze manier is het mogelijk om slechts de homogene gebieden te 
filteren terwijl discontinuïteiten behouden blijven. Een extra eis die we aan onze aanpak stellen is dat er voor de 
decision map geen boekhouding nodig is. We willen deze map kunnen reconstrueren aan de decoder kant. Dit 
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is wiskundig verre van triviaal. In hoofdstuk 3 en 4 worden noodzakelijke en voldoende voorwaarden afgeleid 
voor verschillende beslissingsscenario's. Hoofdstuk 5 laat zien dat zulke adaptieve schema's vaak decomposities 
opleveren die resulteren in een lagere signaalentropie dan schema's mei vaste update filters, een eigenschap die 
erg van pas komt bij signaalcompressie. Hoofdstuk 5 gaat ook kort in op het gedrag van adaptieve schema in 
combinatie mei kwantisatie. 

Hel proefschift bestudeert verder beeldfusie (het combineren van beelden), een ander toepassingsgebied waar 
wavelets ingezet worden. In het afgelopen decennium zijn verschillende algoritmen voor beeldfusie ontwikkeld 
en beschreven in de literatuur. Velen zijn gebaseerd op niultircsolutie-technieken zoals pyramides en wavelets. 
Het is gebleken dat deze systemen robuust zijn en een hoge kwaliteit beelden opleveren. Hel basisidee van 
een typische nmlt.ircsolut.ie beeldfusie-techniek is om de multiresolutie representaties van de verschillende input 
beelden te combineren in een nieuwe representatie. Het fusiebeeld kan dan worden verkregen door de inverse 
inultiresolutie-transformatie toe te passen op de aldus verkregen samengestelde niultiresolutie-representatie. 

In hoofdstuk G en 7 stellen we een axiomatisch kader voor beeldfusie op basis van multiresolutie-technieken 
voor. Dit kader biedt onderdak aan de meeste bestaande multiresolutie beeldfusie-technieken en laat ook 
nieuwe toe. In het kader van dit proefschrift hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld die eerst, middels 
een segmentatie, de onderliggende beelden in gebieden opdeelt en vervolgens een samengestelde representatie 
maakt uitgaande van deze gebieden. Een geheel andere aanpak gaat wederom uil van adaptieve multiresolutie 
decomposities. Het idee hier is dat de te fuseren beelden bepalen welke inultiresolutie-transformatie en welke 
fusie-parameters zullen worden gebruikt. Een aantal (voorlopige) resultaten gebaseerd op de adaptieve wavelets 
uit voorgaande hoofstukken worden gepresenteerd. Tenslotte zal in hoofdstuk 8 een aantal nieuwe objectieve 
kwaliteitsmaten voor beeldfusie worden geïntroduceerd. Deze maten zijn vooral interessant omdat ze geen 
referentie-beeld nodig hebben. 
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