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När man filmar i mörker blir motivet ofta brusigt, särskilt om det är
mycket rörelse i bilden. Ett sätt att bli av med bruset är att uppskatta
rörelserna i bilden och använda detta för brusreducering.

Föreställ dig att du varit och inhandlat en av marknadens bästa videokameror.
Du förväntar dig att bildkvaliteten ska vara n̊agot helt otrolig och skyndar hem för
att testa. Du tar en sväng i ditt hus för att sedan koppla in kameran i datorn och se
resultatet. Videon är alldeles kornig! Problemet kallas brus och framträder främst
när det är mörkt. Att försöka f̊a bort bruset kallas brusreducering. Att f̊a bort
allt brus är sv̊art, särskilt när det är rörelse i bilden. Det syns tydligt när katten
plötsligt dyker upp i filmen. Du kan knappt känna igen henne!

I det moderna samhället har videoövervakning blivit allt vanligare och viktigare.
Ofta är de relevanta delarna av videomaterialet mörkt, med personer i rörelse (t.ex.
inbrottstjuvar som man vill kunna identifiera). Vi har tagit oss an problemet genom
att använda optiskt flöde, vilket beskriver hur förem̊al har förflyttat sig mellan tv̊a
bildrutor i videon. Genom att använda optiskt flöde f̊ar vi reda p̊a var förem̊al
har befunnit sig tidigare i videon. V̊art resultat visar att detta kan användas för
att förbättra brusreduceringen. Därmed blir det åter möjligt att känna igen sin katt.

Det finns m̊anga algoritmer som försöker uppskatta det optiska flödet. De använder
olika tekniker och ger ett mer eller mindre exakt flöde. Vi har testat att använda fyra
av dessa för brusreducering. Algoritmerna kallas SimpleFlow, EPPM, Classic+NL-
Fast och LDOF. Den sistnämnda algoritmen gav bäst resultat av de fyra i de
flesta fallen. Vid väldigt mörka bilder med mycket brus var SimpleFlow bättre.
Classic+NL-Fast var klart sämst.

Målsättningen är att man ska vidareutveckla v̊art arbete s̊a att brusreducering
med optiskt flöde kan byggas in i framtidens videokameror. Snart kommer det bli
omöjligt för tjuven att ta skydd i mörket!


