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CLOUD CLASSIFICATION ON MULTISPECTRAL SATELLITE IMAGES (NOAA AVHRR DATA) USING NEURAL NETWORKS
ABSTRACT
A pixel classification method for cloud recognition on Advanced Very High Resolution
Radiometer (AVHRR) images by a multilayered perceptron is presented. Class
discrimination is based on local features such as local greyvalues in all spectral
channels. The output presents the analysed classes in different colours on the screen. It
is shown that the perceptron is able to separate cloud and surface types in good
consistence with a manual classification by the human expert. Suggestive evidence for
the network's robustness under variations of the sun elevation angle is discussed.
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I. Inleiding
Sinds de eerste satelliet van de TIROS-N serie in omloop is gebracht, wordt data van de
"Advanced Very High Resolution Radiometer" (AVHRR) stralingsmeter gebruikt om
kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de atmosfeer en het zee- en aardoppervlak af te leiden. De ontwikkeling van automatische systemen voor de verwerking van
deze data vormt een aktief onderzoeksgebied. De toepassingsgebieden voor de grote
spectrale en geometrische resolutie van de radiometer groeien voortdurend, en zijn
geenszins beperkt tot de meteorologie.
Het doel van een automatische pixelklassifikatie is het genereren van duidelijke,
eenvoudig te interpreteren wolkbeelden. Er bestaat zeker vraag naar dergelijke
informatie vanwege de weersvoorspellers, en gelijkaardige systemen hebben dan ook
een belangrijk aandeel in de wereld van AVHRR data gebruikers. De hier besproken
studie kadert in een uitbreiding van het gebruik van NOAA AVHRR beelden op het
Koninklijk Meteorologisch Instituut.
Onderzoek binnen de groep IRIS van ETRO (Dienst Elektronica) heeft uitgewezen dat
neurale netwerken kunnen aangewend worden om lokale strukturen ('textures') in
beelden te herkennen. In experimenten werd dit aangetoond door pixels uit twee
verschillende synthetische beelden van elkaar te onderscheiden [3]. Deze studie breidt
de demonstratie uit naar een toepassing met een realistische complexiteit : de
herkenning van wolkenformaties op satellietbeelden.

II. De NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer
A. Inleiding
De meerderheid van de tot nu toe gelanceerde weersatellieten volgt een baan die min of
meer over de polen loopt. Vandaar de benaming polaire satellieten.

Fig. 1. Een polaire orbiter van NOAA

De NOAA polaire satellieten ( NOAA staat voor National Oceanographic and
Atmospheric Administration, de naam van de beherende instantie ) cirkelen rond de
aarde op een hoogte van 850 km. De omloop duurt 102 minuten, zodat ongeveer 14.1
revoluties per 24 uur geteld worden. De sporen van de satelliet op het aardoppervlak
liggen ongeveer 25.5 graden uit elkaar, zodat de satelliet bij iedere omloop een ander
deel van de aarde ziet (zie figuur 2). De twee operationele satellieten kruisen de evenaar
's nachts en in de namiddag (NOAA 11) en 's morgens en 's avonds (NOAA 10,
vervangen door NOAA 12 in september 1991).

Fig. 2. Voorstelling van de omloopbaan van een polaire weersatelliet. De aarde draait
tegen de klok in om zijn denkbeeldige as, terwijl de satelliet zijn omloop in 102
minuten voltooit. Per omloop draait de aarde 25.5.
De NOAA satellieten zijn heliosynchroon, wat betekent dat hun baanvlak steeds een
vaste positie heeft ten opzichte van de zon. Deze rotatie van het baanvlak wordt
bekomen door gebruik te maken van zwaartekrachtseffekten ten gevolge van het nietsferisch karakter van de aarde. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan dit soort
omloop:
- Een konstante energievoorziening is gegarandeerd, omdat zonnepanelen
optimaal georiënteerd kunnen worden.
- Verder komen de satellieten elke dag over op ongeveer dezelfde lokale tijd, wat
erg praktisch is voor operationeel gebruik.
- Bovendien is de belichting van het aardoppervlak op opeenvolgende dagen
ongeveer hetzelfde, zodat beelden gemakkelijker vergeleken kunnen worden. Er
blijven natuurlijk steeds seizoenvariaties in de belichtingsomstandigheden.

B. De Radiometer
De eerste weersatellieten waren uitgerust met TV camera's, maar sinds 1970 werkt men
uitsluitend met stralingsmeters (radiometers).

Fig. 3. Multispectrale Scanner
Een stralingsmeter bestaat uit een aantal stralingsgevoelige elementen en een draaiende
spiegel, die per omwenteling een strook van het aardoppervlak, loodrecht op het
satellietspoor, aftast (figuur 3). Door de konstante vliegsnelheid (een gevolg van de
cirkelvormige baan) zijn deze stroken steeds even breed. Elke scanlijn van de NOAA
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) bestrijkt ongeveer 2800 km en
telt 2840 pixels. Recht onder de satelliet stelt elke pixel een vierkant op de grond voor
met een zijde van ongeveer 1.1 km, maar op het einde van de scanlijn is dit een
rechthoek van ongeveer 2 km op 5 km. Het beeld is dus geometrisch vervormd (zie
figuur 4).

Fig. 4. Links een deel van een AVHRR beeld. Het gebied aangeduid door de lijn wordt
rechts getoond na geometrische correctie. Dit beeld kan rechtstreeks op een transverse
Mercatorprojectie geplaatst worden.

De AVHRR meet zowel gereflekteerde zonnestraling als door de aarde uitgezonden
warmtestraling in zijn vijf spektrale kanalen. Kanaal 1 en 2 meten gereflekteerde zonnestraling, kanaal 1 in het spektraal gebied van maximale zonneflux en kanaal 2 in het
zogenaamd nabije infrarood venster. Naar analogie met de fotografie zou men kunnen
spreken van een opname genomen met respektievelijk een oranjefilter en een roodfilter.
Deze vensters zijn zo gekozen om zo weinig mogelijk last te ondervinden van verstrooiing, welke het meest uitgesproken is bij blauw licht.
Kanaal 4 en 5 registreren infrarode straling in de buurt van de spektrale piek van aardse
warmteflux. Kanaal 3 is een mengsel van zowel gereflekteerde als uitgezonden straling.
Deze vijf kanalen beslaan de voornaamste atmosferische transmissievensters voor
zichtbare en infrarode straling. Buiten deze intervallen worden verwaarloosbare
stralingshoeveelheden gemeten.

Fig. 5. (a) Energiespektra van de zon en de aarde.
(b) Transmissiespektrum van de atmosfeer.
AVHRR kanaal

Spektraal interval

1

0,58 - 0,68 µm

2

0.72 - 1,10 µm

3

3,55 - 3,93 µm

4

10,3 - 11,3 µm

5

11,5 - 12,5 µm

De AVHRR aan boord van NOAA 10 deed enkel metingen in de eerste 4 kanalen,
waarbij kanaal 4 het interval 10,5 - 11,5 µm bestreek.

C. Kalibratie van de beelden
Het doel van kalibratie is de gemeten stralingswaarden te korrigeren voor de
responskarakteristieken van de stralingsgevoelige elementen. De kalibratiemethode is
niet dezelfde voor alle kanalen.
De twee visuele kanalen zijn gekalibreerd voor de lancering, uitgaande van de
zonnekonstante en de karakteristiek van beide detektoren. Een groot nadeel van prelaunch kalibratie is dat de omstandigheden in de kringloop beduidend kunnen
verschillen van deze op de testbank. Veroudering van de stralingsmeter kan de
kwaliteit van de kalibratie sterk aantasten.
Voor de infrarode kanalen wordt een on-board kalibratie uitgevoerd. De kalibratiecoëfficiënten worden voor elke scanlijn geschat uitgaande van twee referentiemetingen, een
meting van de straling van een zwart lichaam met gekende temperatuur aan boord van
de satelliet, en een meting van het duister van de ruimte.
De beelden, gebruikt in deze studie, waren reeds volledig gekalibreerd op het KMI toen
ze in ons bezit kwamen.

D. Eigenschappen van wolken in beeld
De helderheid van een wolk in de zichtbare band van het elektromagnetisch spektrum
hangt af van de belichting van de wolk door de zon, de positie van de wolk ten
opzichte van de satelliet en de zon, alsook van de reflektie-eigenschap van de wolk zelf.
Deze eigenschap is op haar beurt gekoppeld aan de dikte van de wolk, de verdeling
van de grootte der wolkdeeltjes, de samenstelling van de wolk (ijs of water) alsook van
de aard en het gedrag van de wolkentop.
Het is het opmerken waard dat de beelden verkregen in kanaal 3, 4 en 5 "negatief"

voorgesteld worden: gebieden die het meeste warmte uitstralen zijn zwart, koude
gebieden zoals hoge wolken of de ruimte worden wit voorgesteld. Op die manier tonen
infraroodopnamen meer overeenkomst met de visuele beelden, waarop wolken
helderder zijn dan zee en land. Op infraroodopnamen is het warme landoppervlak het
donkerst, het minder warme water en de lage wolken zijn grijs. Daarentegen zijn de
koude wolken uit de middelhoge en hoge troposfeer wit tot helderwit.
Seizoensgebonden variaties vormen een belangrijk probleem voor automatische
klassifikatiesystemen. Het meest dramatisch is wellicht het effekt van de verandering in
zonne-elevatie. In de winter staat de zon zeer laag boven de horizon, waardoor grote
delen van het beeld in duisternis gehuld zijn. De visuele kanalen worden hierdoor zo
goed als onbruikbaar, zowel voor manuele als voor automatische klassifikatie. De
informatie in het infrarood blijft weliswaar bruikbaar, maar ook hier treden problemen
op: de temperatuur van het landoppervlak ligt relatief laag. Daardoor wordt het zeer
moeilijk om lage bewolking van de grond te onderscheiden.

Fig. 6. AVHRR kanaal 1

Fig. 7. AVHRR kanaal 2

Fig. 8. AVHRR kanaal 3

Fig. 9. AVHRR kanaal 4

III. Artificiële Neurale Netwerken
A. Inleiding
Artificiële neurale netwerken vormen een interessante benadering voor problemen die
geen exacte algoritmische oplossing hebben, maar gebaseerd zijn op onduidelijke,
onvolledige of onnauwkeurige kennis. Naar analogie met de hersenen, bestaan ze uit
eenvoudige elementen (neuronen) die onderling verbonden (geconnecteerd) zijn in een
netwerkstruktuur. Twee eigenschappen zijn van belang om zowel het algemene
principe als het succes van dit model te verklaren:
- verspreide opslag en verwerking.
- het vermogen tot leren.
In een neuraal netwerk worden gegevens "verspreid" opgeslagen; dit betekent dat er
geen specifieke neuronen gereserveerd zijn als "geheugen"-cellen waarin een lokale
"kopie" van de informatie bewaard wordt. In plaats daarvan wordt een gegeven
voorgesteld door een bepaald "patroon van aktiviteit" over de neuronen. Dit patroon is
karakteristiek voor het gegeven. Omdat een gegeven aldus overeenstemt met een
patroon van aktiviteit waaraan vele neuronen deelnemen, en anderzijds één neuron
meespeelt in de representatie van vele gegevens, spreekt men van verspreide opslag
(distributed processing). Enkele neuronen kunnen zo een groot aantal verschillende
patronen ondersteunen.
De werking van een neuraal net is gebaseerd op wederzijdse beïnvloeding van
neuronen via onderlinge verbindingen. De mate van inwerking van één neuron op een
ander is bepaald door de sterkte van hun onderlinge verbinding, uitgedrukt door een
gewichtscofficint. Een "aktief" neuron zal de neuronen waarmee het verbonden is,
stimuleren of remmen om ook aktief te worden, afhankelijk van het teken van de
onderlinge connectiegewichten. De "kennis" van een netwerk ligt volledig opgeslagen
in de "connectiviteitsmatrix". Deze bepaalt namelijk eenduidig het patroon van
aktiviteit dat onder gegeven omstandigheden zal ontstaan.

Neurale netwerken zijn in staat nieuwe patronen aan te leren door een geschikte
aanpassing van de interconnectiegewichten. Dit aanleren gebeurt door het herhalen van
een verzameling van goedgekozen voorbeelden. Bij elke herhaling van een bepaald
voorbeeld zal het overeenkomstige patroon bekrachtigd worden. De andere patronen
mogen daarbij echter niet te veel verstoord worden. Daarom zullen we een groot aantal
gewichten een klein beetje aanpassen. Voor het nieuwe patroon zullen al deze kleine
aanpassingen samenwerken, terwijl voor de andere opgeslagen patronen de
aanpassingen in tegenstrijdige richtingen werken en elkaar voor het grootste deel
opheffen, zodat er weinig storing zal optreden. Door bijvoorbeeld orthogonale patronen
te gebruiken zou men interferentie van patronen volledig kunnen uitsluiten. Dit is
echter in het algemeen ongewenst, omdat de interferentie van patronen aanleiding geeft
tot één van de meest interessante eigenschappen van neurale netwerken: het vormen
van generalisaties.
Door generalisatie kan een netwerk "algemene regels" afleiden, en hierdoor zinvol
reageren op "nieuwe" ingangsvektoren, die het niet gezien heeft tijdens de leerfase. Dit
afleiden van regels gebeurt uiteraard niet expliciet; het netwerk zal zich gedragen
"alsof" het een regel volgt. Zonder dit vermogen tot veralgemening zou een netwerk
uitsluitend voorbeeldgevallen "van buiten" kunnen leren.

B. Het Perceptron
De voorgaande algemene beschouwingen zullen nu meer diepgaand besproken
worden voor het zogenaamd "feedforward" netwerk. Zie [2,4] voor de behandeling van
andere architecturen.
Een perceptron (=gelaagd feedforward netwerk) bestaat uit verschillende "lagen"
neuronen: een invoerlaag, een uitvoerlaag en daartussen een aantal verborgen lagen. In
een "feedforward" netwerk heeft een neuron geen invloed op neuronen in voorgaande
lagen, noch op andere neuronen in dezelfde laag, noch op neuronen meer dan één laag
verder. Elk neuron is verbonden met alle neuronen in de volgende laag (zie figuur 10).

Om het perceptron als een klassifikator te gebruiken, wordt met elk neuron in de
uitvoerlaag één van de te onderscheiden klassen geassocieerd. Een bepaald
uitvoerneuron moet "aktief" zijn als en slechts als het patroon dat opgelegd wordt aan
de invoerlaag tot "zijn" klasse behoort.

Fig. 10. Het Perceptron

Laat ons nu eerst het perceptron met één laag bespreken. (De invoerlaag wordt niet
meegerekend bij het tellen van het aantal lagen, omdat de invoerneuronen enkel de
ingangswaarden verdelen over de volgende laag, en zelf geen enkele bewerking
uitvoeren.) In het "simpel" perceptron is er een invoerlaag en een uitvoerlaag, maar
geen verborgen neuronen. Laat ons een neuron j in de uitvoerlaag beschouwen. De
uitgangswaarde Oj van neuron j is een funktie f() van de "aktiviteit" van j, zijnde de
gewogen som van zijn ingangslijnen.
O j = f( ∑ i w ji ii + θ j)

(1)

Hierin zijn wji de connectiegewichten, θj is een bias die beschouwd kan worden als het
gewicht van een knoop die altijd "aan" is. De funktie f of aktivatiefunktie moet een
afleidbare, niet-lineaire funktie zijn. Veel gebruikt is de zogenaamde sigmoid of
logistieke aktivatiefunktie (zie figuur 11).
Oj =

1
1 + exp

-( ∑i w ji ii + θ j)

(2)

Voor het trainen van een netwerk moet men beschikken over een verzameling
voorbeelden van invoergegevens ip met de overeenstemmende antwoorden of
resultaten (targets) tp.

Fig. 11. De sigmoid funktie.
Men initialiseert de gewichten op willekeurige kleine waarden. De voorbeelden worden
aangeboden aan de invoerlaag. Vervolgens worden de antwoorden van het netwerk ( =
het patroon van aktiviteit van de uitvoerlaag) vergeleken met de korrekte resultaten, en
de gewichten worden lichtjes aangepast om het verschil te verkleinen. Als het probleem

"oplosbaar" is (zie verder) zullen door iteratie de gewichten konvergeren naar stabiele
waarden, die de juiste resultaten leveren voor alle voorbeeldgevallen.
Voor het simpel perceptron bestaan verschillende leermethodes, al naargelang de keuze
van de aktivatiefunktie. De delta regel (=adaline rule, LMS rule, Widrow-Hoff rule...) is
de meest interessante omdat die veralgemeend kan worden naar netwerken met
verborgen neuronen.
Men definieert een kostfunktie (voor voorbeeld p)
Ep =

1
2
∑ j ( t pj - O pj )
2

(3)

Andere kostfunkties zijn voorgesteld, die verondersteld worden een juister idee van "de
fout" te geven. Er wordt hier niet verder op ingegaan. Zie eventueel [1,4].
Men past een "gradient descent" techniek toe door elk gewicht wji te veranderen met
een ∆pwji evenredig met de gradiënt van Ep. De evenredigheidsfaktor η noemt men de
"leerfaktor".
∆ p w ji = - η

∂ Ep
∂ w ji

(4)

Met
∂ Ep
∂ w ji

=

∂ E p ∂ O pj
∂ O pj ∂ w ji

(5)

Samen met (3) en (1) geeft dit:

∂ Ep
∂ w ji

∂ Ep
∂ w ji

∂ Ep
∂ w ji

= - ( t pj - O pj)

= - ( t pj - O pj)

∂
∂ w ji

∂ O pj
∂ w ji

(6)

f( ∑ i w ji i pi)

(7)

= - ( t pj - O pj)f ′( ∑ i w ji i pi) i pi

(8)

Waaruit volgt:

∆ p w ji = η( t pj - O pj)f ′( ∑ i w ji i pi) i pi = η δ pj i pi

(9)

Merk op dat de gewichtsaanpassing evenredig is met de afgeleide f'() van de aktivatiefunktie. De afgeleide van de sigmoid funktie is maximaal in de omgeving van de
oorsprong (zie figuur 12). Dit betekent dat de verandering van gewichten groter zal zijn
voor neuronen die nog "twijfelen" tussen "aan" of "uit".

Fig. 12. De afgeleide van de sigmoid funktie.
De globale fout over de volledige verzameling voorbeelden zou resulteren in:
∂ Ep
∂E
= ∑p
∂ w ji
∂ w ji

(10)

In theorie zou men dus wji moeten aanpassen na presentatie van alle voorbeelden,
volgens
∆ w ji = ∑ p ∆ p w ji

(11)

In de praktijk zal men hiervan meestal afwijken en wji aanpassen na presentatie van elk
voorbeeld. De reden hiervoor is dat het niet uitgesloten is dat de kostfunktie Ep naast
een globaal minimum ook lokale minima vertoont. "Gradient descent" kan in een
dergelijk lokaal minimum vastlopen. In de meeste empirische gevallen wordt het
globale minimum wel bereikt, doch het is niet duidelijk waarom dit zo is. Het blijkt dat

de meest voorkomende lokale minima niet erg "diep" zijn, zodat een weinig ruis
volstaat om eruit te ontsnappen. Het aanpassen van de gewichten na ieder voorbeeld in
plaats van na elke presentatie van de ganse verzameling is een eenvoudige en efficiënte
manier om deze "ruis" te introduceren. Als alternatief kan men expliciet ruis toevoegen
aan de gewichten of aan de leervoorbeelden. (Zie [4])

Fig. 13. Gradient descent op een simpel kwadratisch foutoppervlak. Het minimum is
voorgesteld door + en de ellips is een lijn van konstante fout. Het verschil tussen de 4
banen ligt in de waarde van de leerfaktor.

Voor een echte "gradient descent" dienen infinitesimale stapjes genomen te worden. Dit
zou overeenstemmen met een infinitesimaal kleine leerfaktor η (zie formule 4).
Praktisch neemt men η zo groot mogelijk om het leren te versnellen.
Een bovengrens aan η wordt gegeven door de breedte van het smalste "ravijn" in het
kostoppervlak. Indien η groter is dan deze limiet, kan de fout hoger zijn na de
gewichtsaanpassing dan ervoor (zie figuur 13). In extremis kunnen divergerende
oscillaties optreden. Het moeilijkst voor "gradient descent" zijn steile kloven met een
zwakke helling op de bodem. De meest eenvoudige methode om hieraan te verhelpen
bestaat erin een "traagheidsterm" (momentum) toe te voegen aan de delta regel.
∆ w ji (t +1) = η δ pj i pi + α∆ w ji (t)

(12)

Nu kan η groter gekozen worden, want in plaats van te gaan oscilleren zal elk gewicht

geneigd zijn te veranderen in de gemiddelde "bergafwaartse" richting van
opeenvolgende veranderingen. Hierdoor worden abrupte variaties in de kostfunktie

Fig. 14. Twee paden van 12 stappen, met eenzelfde leerfaktor. Links is er geen
traagheidsterm, rechts wel.
weggefilterd (zie figuur 14).

C. Het Meerlagig Perceptron
Een belangrijke beperking van een simpel perceptron is, dat er enkel lineair
onafhankelijke problemen mee opgelost kunnen worden. Dit nadeel kan opgeheven
worden door toevoegen van verborgen lagen. Men heeft echter pas vrij recent de delta
regel kunnen veralgemenen tot het meerlagig perceptron.
In het geval van een simpel perceptron werden de gewichten veranderd evenredig met
het verschil tussen de werkelijke en de gewenste uitgangswaarde. Voor verborgen
neuronen kent men echter geen "gewenste uitgangswaarde". Dit wordt opgelost door
de foutterm δj van een neuron af te leiden uit de fouttermen van de volgende laag. Men
bepaalt dus de fouttermen van het volledige netwerk, vertrekkende van de uitvoerlaag,
en zo achterwaarts laag per laag tot aan de invoerterminals. Dit principe van een
achterwaartse stap noemt men "backpropagation".
Voor de afleiding van de "veralgemeende delta regel" beschouwen we opnieuw een
kostfunktie Ep, die we nu echter niet expliciet kunnen formuleren.
Ep =

1
2
∑ j ( t pj - O pj ) + E knopen niet in de uitvoerlaag
2

(13)

We stellen opnieuw:
∂ Ep
∂ w ji

(14)

net pj = ∑ k w jk O pk

(15)

∆ p w ji = - η

Noem tevens

dan is
∂ Ep
∂ w ji

Definieer vervolgens

=

∂ E p ∂ net pj
∂ net pj ∂ w ji

(16)

δ pj = -

∂ Ep
∂ net pj

(17)

Samen met
∂ net pj
∂ w ji

∂
∑ k w jk O pk = O pi
∂ w ji

=

(18)

volgt hieruit
∆ p w ji = η δ pj O pi

(19)

Tevens is
δ pj = -

∂ Ep
∂ net pj

= -

∂ E p ∂ O pj
∂ O pj ∂ net pj

(20)

en
∂ O pj
∂ net pj

= f ′( net pj)

(21)

Verder is, voor j een uitvoerneuron
∂ Ep
= - ( t pj - O pj)
∂ O pj

(22)

Zodat we voor een uitvoerneuron opnieuw de formule bekomen
δ pj = ( t pj - O pj)f ′( net pj)

(23)

Indien j geen uitvoerneuron is, nemen we
∂ Ep
∂ O pj

= ∑k

∂ E p ∂ net pk
∂
= - ∑ k δ pk
( ∑ i w ki O pi)
∂ net pk ∂ O pj
∂ O pj

(24)

zodat men de foutterm voor j kan berekenen uit de fouttermen van de volgende laag:
∂ Ep
∂ O pj

= - ∑ k δ pk w kj

(25)

δ pj = f ′( net pj) ∑ k δ pk w kj

(26)

D. Eigenschappen van een Meerlagig Perceptron
De techniek van neurale netwerken is nog erg jong. Er bestaan nog maar weinig theoretisch afgeleide "design" regels. Een groot aantal parameters moeten daarom empirisch
bepaald worden. Het aantal verborgen lagen en het aantal neuronen in deze lagen zijn
dergelijke parameters, maar ook het aantal leervoorbeelden, het aantal presentaties van
de verzameling voorbeelden (=leercycli) en de waarde van de leerfaktor en traagheidsterm.
Een artificieel neuraal netwerk dat als klassifikator gebruikt wordt, zal in de ruimte van
zijn mogelijke ingangsvektoren zekere gebieden afbakenen. De klassifikatie zal erin
bestaan elk gebied af te beelden op één van de beschouwde klassen. De keuze van een
architectuur bepaalt de eigenschappen van de beslissingsgebieden die gevormd
kunnen worden in de ruimte van ingangsvektoren (figuur 15).

Fig. 15. Een overzicht van de realiseerbare beslissingsgebieden.

Een simpel perceptron vormt gebieden, gescheiden door hypervlakken. Als de
ingangsvektoren van twee klassen lineair scheidbaar zijn, zal het leerproces
konvergeren en het beslissings-hypervlak komt tussen de klassen te liggen. Een
perceptron met één verborgen laag kan elke onbegrensde konvexe regio vormen in de
ruimte opgespannen door de ingangsvektoren. De scheidingsgebieden worden
afgebakend in de tweede laag door intersektie van halfruimten gevormd door de eerste
laag. Elk gebied heeft net zoveel begrenzende hypervlakken als er neuronen zijn in de
verborgen laag. Men heeft bewezen (zie [2]) dat elk oplosbaar probleem kan
voorgesteld worden met twee verborgen lagen. Merk echter op dat dit niet betekent dat
deze voorstelling daarom kan geleerd worden, of dat een netwerk met meer dan twee
lagen eventueel globaal minder neuronen kan eisen.
Dit betekent dat slechts een beperkte kategorie problemen "oplosbaar" zijn met een
bepaald perceptron. Helaas is er zo goed als geen kriterium om a priori na te gaan of
een bepaald probleem al dan niet tot deze kategorie behoort.
Het probleem van de "voorstelling van de buitenwereld" is hier sterk mee verbonden.
Dit betreft de vraag: op basis van welke gegevens moet het netwerk een beslissing
vormen? Gezien de aard van de problemen die met neurale netwerken aangepakt
worden, is het helemaal niet evident welke informatie relevant is om tot een oplossing
te komen. In theorie zou de optimale voorstelling gezocht kunnen worden door alle
beschikbare gegevens te ontbinden in dominante faktoren. Vervolgens zou de
performantie van de klassifikatie vergeleken moeten worden voor alle "redelijke" nietlineaire modellen. In de praktijk is een exhaustieve benadering uitgesloten, gezien de
eindeloze variatie van "pre-processing" die toegepast kan worden.
Over het algemeen is het aangewezen zo weinig mogelijk te "combineren" met ingangsgegevens; men heeft immers van tevoren geen aanwijzingen omtrent de aard van de
relaties die het netwerk zal moeten ontdekken tussen deze verschillende ingangen. Elke
vorm van voorbewerking introduceert een aantal nieuwe parameters, die juist moeten

gekozen worden indien men wil dat het netwerk naar een oplossing konvergeert.
De voorstelling van de buitenwereld in het geval van beeldverwerking wordt
besproken in paragraaf III.E.
Ook de keuze van de schaalfaktor van de ingangslijnen is van een zeker belang. Voor
een perceptron gelden niet dezelfde dwingende voorwaarden als bij zelforganiserende
netwerken, maar toch is het in de praktijk aangewezen dat de ingangswaarden
begrepen zouden zijn in het interval tussen 0 en 1 (zie [18]). Nu zijn er twee extreme
benaderingen van het schalingsvraagstuk, elk met hun voor- en nadelen. Een eerste
voorziet een afzonderlijke schaalfaktor voor iedere ingangslijn, zodat de dynamiek
volledig benut kan worden. De tweede benadering gebruikt de zelfde schaalfaktor voor
alle lijnen, opdat het verband tussen de ingangswaarden behouden zou blijven. Bij
verschillende faktoren wordt dit verband verstoord, hetgeen soms problemen oplevert.
Anderzijds treden er ook problemen op bij het gebruik van één schaalfaktor indien de
grootte-orden van de ingangswaarden te ver uit elkaar liggen. Een redelijk compromis
is het gebruik van dezelfde faktor voor "gelijksoortige" lijnen.
Het aantal trainingsvoorbeelden moet voldoende groot zijn, zodat er van een
representatieve verzameling gesproken kan worden. Dit is ook verbonden met het
aantal aan te leren gewichten. Hoe meer gewichten het netwerk telt, hoe meer voorbeelden nodig zijn om deze goed te schatten. Het aantal voorbeelden is echter beperkt
door de rekentijd die men aan het leerproces wenst te besteden. De performantie van
een netwerk zal aanvankelijk verbeteren tijdens het leren. Na een bepaald aantal cycli
zal deze echter een maximum bereiken, waarna men kan stellen dat het netwerk bezig
is de ruis op de voorbeelden te "modelliseren". Dit fenomeen wordt belangrijker
naarmate er meer gewichten te bepalen zijn, en er minder voorbeelden gebruikt
worden.
Een bepaald konvergentiekriterium is nodig om te bepalen wanneer het leerproces zal
gestopt worden. Indien de gebruikte leerverzameling volledig korrekt en konsistent is,

kan het leren voortgezet worden tot het netwerk alle voorbeelden juist herkent. Helaas
is dit laatste meestal niet het geval. Andere kriteria moeten dan gezocht worden. Men
kan een zekere bovengrens voor de gemiddelde kwadratische fout opleggen. Deze fout
daalt echter ongeveer exponentieel met het aantal leercycli. Hierdoor zal de beschikbare
rekentijd een rol spelen in het kiezen van een stopkriterium.

E. Het Perceptron als Adaptief Lokaal Filter
In technieken voor beeldverwerking kan men meestal twee niveau's onderscheiden. Op
het eerste niveau horen bewerkingen zoals het reduceren van ruis, kontrastverhoging of
het opdelen van het beeld in gebieden met een bepaalde eigenschap. Het tweede niveau
zal op de aldus voorbereide beelden interpretatietechnieken toepassen, die al of niet
automatisch kunnen zijn.
In deze studie wordt een pixelklassifikatie ontwikkeld: iedere pixel afzonderlijk wordt
toegewezen aan een bepaalde klasse. Het resultaat is een verdeling van het beeld in
gebieden die elk behoren tot één van de beschouwde klassen. Dit is een bewerking van
het eerste niveau. Ze heeft als doel de interpretatie van het beeld te vereenvoudigen.
De klassifikatie van een pixel kan aangepakt worden op basis van verschillende
"voorstellingen". Met een "voorstelling" wordt de informatie bedoeld waaruit de klasse
van een pixel afgeleid wordt. Door ETRO werd reeds geëxperimenteerd met zowel
globale als lokale voorstellingen (zie [3,19,20,21] voor meer informatie over deze
experimenten). Met een lokale voorstelling wordt bedoeld dat voor de klassifikatie van
een pixel enkel informatie uit een beperkte geometrische omgeving (een "venster") rond
deze pixel gebruikt wordt. De klassifikatiemethode kan dan beschouwd worden als een
"lokaal filter" dat een "venster" verschuift over het beeld. Een globale voorstelling zal
alle pixels van het beeld betrekken bij de analyse.
Lokale voorstellingen hebben het voordeel van translatie- en rotatie-invariant te zijn.
Een klassieke lokale voorstelling is meestal een aantal "features" zoals : lokale grijswaar-

de, gemiddelde, variantie, traagheidsmoment of andere ruimtelijke of statistische
gegevens uit de omgeving van een punt. Een nadeel hierbij is dat op heuristische wijze
een reeks "features" moet gekozen worden, die toelaten om de beschouwde klassen van
elkaar te onderscheiden. Bij klassifikatie met een neuraal netwerk kan een alternatieve
aanpak gebruikt worden. Hierbij worden rechtstreeks alle pixels uit een venster rond
het beschouwde punt aangeboden aan het netwerk. Deze voorstellingswijze ontwijkt
enigszins het empirische kiezen van "features". Men verwacht dat het neuraal netwerk
zelf feature-extraherende vermogens ontwikkelt (zie [3]).
In deze studie wordt een meerlagig perceptron aangewend als adaptief lokaal filter. De
lokale voorstelling is van het klassieke type (een reeks features).
Het gebruik van artificiële neurale netwerken voor pixelklassifikatie is om verschillende
redenen aantrekkelijk :
- Een perceptron verlangt geen enkele veronderstelling over de statistische
verdeling van de invoergegevens. Dit is een voordeel ten opzichte van de klassieke
beslissingsmethoden die daarover meestal verregaande veronderstellingen maken.
Voor een Bayes klassifikator bijvoorbeeld moeten alle distributies normaal verdeeld zijn
en een identieke variantie-covariantiematrix bezitten. Deze veronderstellingen
stemmen meestal niet overeen met de werkelijkheid.
- Een belangrijker voordeel dan het vorige is dat een meerlagig perceptron in
principe in staat is eender welk beslissingsgebied te vormen. In de praktijk is de vorm
van deze gebieden beperkt door de topologie van het netwerk. Hierdoor kan het
perceptron de performantie van methodes die beperkt zijn in de vorm van hun
beslissingsgebieden overtreffen. In de experimenten wordt effektief aangetoond (zie
verder) dat het meerlagig perceptron beter klassificeert dan een Lineaire Discriminant
Analyse.
- Het grootste voordeel van een perceptron als klassifikator is wellicht het
adaptieve karakter. Een perceptron wordt ontwikkeld door middel van een leerproces,
aan de hand van voorbeeldgevallen. Hierdoor is zeer weinig a priori kennis over het
probleem vereist. Een verzameling van representatieve voorbeelden is in principe

voldoende om een systeem te ontwikkelen. In vergelijking met andere methodes laat
een neuraal netwerk toe om snel en met bescheiden middelen een operationele
klassifikator te realiseren.
- Een eigenschap van neurale netwerken die vaak als voordeel genoemd wordt,
is dat ze steunen op massief parallellisme : ze bestaan uit een groot aantal zeer
eenvoudige elementen (de neuronen). De implementatie van dit massief parallellisme
(bijvoorbeeld met optische komponenten) staat echter nog in de kinderschoenen. De
auteur heeft terloops een aantal proefnemingen met neurale netwerken uitgevoerd op
transputers. De conclusie van deze experimenten was dat massief parallellisme niet
lonend is op "general purpose" componenten (zoals transputers). De veralgemeende
delta
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gewichtsaanpassingen in parallel te berekenen op subsets van de verzameling
leervoorbeelden.

IV. Specificaties en Voorbereiding.
A. Inleiding
De ontwikkeling van een klassifikatiesysteem, gebaseerd op een neuraal netwerk,
verloopt volgens een aantal noodzakelijke stappen. Deze kunnen ruwweg verdeeld
worden in twee fasen. De eerste fase moet leiden tot de vorming van een verzameling
leervoorbeelden. In de tweede fase wordt een neuraal netwerk zo optimaal mogelijk
afgestemd op deze verzameling.
Fase 1 omvat volgende stappen:
- het verkrijgen van gegevens
- de keuze van de klassen
- manuele klassifikatie door een expert
- de keuze van de pre-processing (features)
- samenstelling van de verzameling voorbeelden
Fase 2 verloopt als volgt:
- ontwikkeling van een neuraal netwerk simulatieprogramma
- keuze van een netwerktopologie
- training van deze topologie op de voorbeelden
- iteratie van de vorige twee stappen voor optimalisatie van de parameters
- gebruik van de aangeleerde gewichten voor werkelijke klassifikatie
- integratie in een systeem

B. Verkrijgen van gegevens
De satellietbeelden welke in deze studie gebruikt zijn, werden ter beschikking gesteld
door het Labo Elektronica van het KMI. Aangezien het KMI dit soort beelden op geen
enkele wijze archiveert, moest deze informatie speciaal voor dit doel verzameld
worden.
De procedure voor het transfer van de beeldinformatie naar ETRO bleek zeer
omslachtig. Dit lag in de eerste plaats aan de grote omvang van deze beelden (meer dan
50 Megabyte per beeld). Hierdoor moest niet alleen extra opslagcapaciteit voorzien
worden (aankoop van een magneto-optische disk), maar bovendien kon de transfer
alleen geschieden via magnetische tapes. Een bijkomende moeilijkheid hierbij was dat
het KMI en ETRO verschillende systemen gebruiken (Hewlett-Packard resp. Sun
Sparc).
Rond half november kon gestart worden met het verzamelen van een reeks beelden.
Rond deze tijd van het jaar zijn de belichtingsomstandigheden echter reeds sterk
gekenmerkt door de lage zonne-elevatie. Hierdoor zijn beelden uit deze periode
moeilijker manueel te klassificeren, hetgeen de samenstelling van een verzameling
leervoorbeelden bemoeilijkt. Door de grote variabiliteit in de visuele kanalen zijn deze
beelden bovendien niet zo geschikt voor gebruik in het leerproces.
Eén enkel beeld, daterend van april 1991 en ook afkomstig van het KMI, was reeds
beschikbaar op ETRO. De experimenten werden beperkt tot dit beeld zodat ook visuele
informatie geïntegreerd kon worden in het klassifikatiesysteem. Gezien het formaat van
dit beeld ( 2840x2880 pixels ) legt dit zeker geen beperking op de algemene geldigheid
van de besluiten. Besluiten die ook de seizoenvariaties in rekening brengen waren nooit
voorzien binnen het kader van deze studie.

C. Keuze van de klassen
De keuze van de klassen en de features zou in principe moeten afgestemd worden op
de mogelijkheden van een perceptron. Zoals eerder besproken zijn de gekozen klassen
in de ruimte van de gekozen features onderscheidbaar door een perceptron, indien hun
beslissingsgebieden convex zijn en begrensd door hypervlakken. Meerdimensionale
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(tweedimensionaal) histogram van onbewolkt land en nimbostratuswolken in het
visueel (kanaal 1) en het infrarood (kanaal 4). Deze twee klassen vormen duidelijk
gescheiden "clusters". Het is helaas niet praktisch haalbaar om de scheidbaarheid van
alle mogelijke klassen op deze manier na te gaan, zeker niet in een n-dimensionale
ruimte.

Fig. 16. Tweedimensionaal Histogram

Voor de keuze van de verschillende klassen werd vooral gesteund op een persoonlijk
advies van Mr. E. Liljas (zie [5]). Op basis van zijn ervaring met het ontwikkelen van het
SMHI-model voor wolkherkenning stelde deze voor te proberen volgende klassen te
onderscheiden:
open zee,
open land,
sneeuwbedekking,
lage konvektieve bewolking (o.a. stratocumulus),
lage stratiforme bewolking,
middelhoge altocumulus en altostratusbewolking,
cumuluswolken,
nimbostratus en cumulonimbusbewolking,
dunne cirruswolken,
dikke cirrusbewolking.

D. Manuele klassifikatie
De data voor samenstelling van onze verzameling leer- en testvoorbeelden werd
gehaald uit een manuele klassifikatie van een beeld genomen tijdens NOAA 10 omloop
#23973 op 30/4/91 07:15:16 (universele tijd). De klassifikatie vereist vergelijking van
visuele en infrarode informatie, hetgeen het eenvoudigst is aan de hand van "hardcopies". Afdrukken van het beeld werden voorgelegd aan een expert van het KMI, en
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grondwaarnemingen uit het archief. Vervolgens werden de aangeduide gebieden ingevoerd in de computer, en de geïdentificeerde pixels werden geëxtraheerd.
De representativiteit van de bekomen voorbeelden moet met het nodige voorbehoud
bekeken worden. Het is onmogelijk een manuele klassifikatie door te voeren op pixelniveau. De expert van het KMI heeft ruwe gebieden aangeduid waarin een bepaald type

wolk waarschijnlijk dominerend was. De verzameling voorbeelden bevat dus
ongetwijfeld nogal wat fouten.
Om toch kwantitatieve besluiten te kunnen formuleren, definiren we als representatieve voorbeelden voor een bepaald type wolk, deze pixels die als zodanig werden
aangeduid uitgaande van de klassifikatie van de expert. De performantie van het
netwerk is dan de graad van bekwaamheid om deze pixels te herkennen in overeenstemming met hun manuele klassifikatie. Dit brengt uiteraard met zich mee dat het
systeem onmogelijk beter kan zijn dan de expert, gezien de mens hier de standaard is
waarmee de performantie vergeleken wordt.

E. Keuze van de features
In de literatuur worden talrijke systemen beschreven die een bepaalde klassifikatie
uitvoeren op AVHRR beelden. Deze zijn vaak gebaseerd op een algoritme met
drempelwaarden ("tresholds"). Dit algoritme wordt dan meestal toegepast op de
grijswaarde van een pixel in de verschillende kanalen. Sommige auteurs [5,10]
benadrukken tevens het belang van de lokale "textuur". De variantie der grijswaarden
in een venster rond de beschouwde pixel blijkt een bruikbare maat voor de "textuur" te
zijn.
Op basis van deze bronnen werden de volgende "features" uitgekozen voor onze
klassifikatie:
- De lokale grijswaarde in kanalen 1, 2, 3 en 4.
- De gemiddelde grijswaarde van een 11x11 venster in kanaal 4.
- De variantie der grijswaarden van een 5x5 venster in kanalen 1, 2, 3 en 4.
Kanaal 5 kon niet gebruikt worden, omdat het niet beschikbaar was voor het beeld
waarop deze studie uitgevoerd werd. Dit beeld was namelijk afkomstig van NOAA 10
en deze satelliet leverde geen kanaal 5 informatie.

Fig. 17. Feature 1 : kanaal 1

Fig. 18. Feature 2 : kanaal 2

Fig. 19. Feature 3 : kanaal 3

Fig. 20. Feature 4 : kanaal 4

Fig. 21. Feature 5 : kanaal 4 uitgemiddeld

Fig. 22. Feature 6 : variantie in kanaal 1

Fig. 23. Feature 7 : variantie in kanaal 2

Fig. 24. Feature 8 : variantie in kanaal 3

Fig. 25. Feature 9 : variantie in kanaal 4

F. Samenstelling van de leerverzameling
Uit de verzameling geklasseerde pixels werden op stochastische wijze een aantal leeren testvoorbeelden gekozen, zo dat alle klassen een gelijk aantal maal voorkwamen. Op
die manier wordt aan alle klassen hetzelfde belang gehecht. Het is ook mogelijk een
proportioneel samengestelde verzameling te gebruiken. Het netwerk zou dan de meest
voorkomende klasse het best leren herkennen, waardoor de globale performantie hoger
zou liggen. Experimenteel blijkt echter dat bij een te onevenwichtig samengestelde
verzameling, het netwerk eenvoudigweg alle mogelijke ingangen zal afbeelden op de
meest voorkomende uitgang. Dit is een soort lokaal minimum waaruit heel moeilijk
valt te ontsnappen.

V. Experimenteel werk.
A. Inleiding
Zoals reeds gezegd is de theorie van neurale netwerken nog relatief jong. Daardoor
bestaan nog maar weinig algemene regels voor de ontwerper. De uiteindelijke
parameters van ons neuraal netwerk zijn dus niet "na zorgvuldige analyse" tot stand
gekomen, maar via een aantal "vuistregels" en vooral iteratief proberen.

B. Ontwikkeling van een neuraal netwerk simulator
Het programma dat de werking van het neuraal netwerk simuleert is voor een groot
deel gebaseerd op reeds bestaande software, ontwikkeld op ETRO. Het is opgevat als
een flexibele omgeving, waarin gemakkelijk geëxperimenteerd kan worden met
verschillende architecturen en parameters. Deze flexibiliteit is te danken aan de
implementatie van het neuraal netwerk met een dynamische datastruktuur. Hierdoor
kan de volledige definitie van het te simuleren netwerk als parameter aan het programma meegegeven worden.
Een aantal minder gebruikelijke konstrukties zijn het gevolg van de specifieke eisen van
het probleem. Wegens de vrij lange duur van het leerproces bleek het noodzakelijk
rekening te houden met eventuele calamiteiten. Een run van het programma in batch
duurde meestal meerdere dagen, zodat bijzondere aandacht nodig was voor het opslaan van voorlopige resultaten en het ledigen van buffers.
De source van het programma (in C) is te verkrijgen bij ETRO.

C. Bepaling van het aantal leervoorbeelden
Allereerst werd experimenteel een geschikt aantal leervoorbeelden bepaald. Zoals
eerder beschreven, mag dit aantal niet te klein zijn. Het netwerk gaat dan immers
eigenschappen van de leervoorbeelden aanleren die niet in het algemeen geval gelden.

Fig. 26. Bovenaan de fout op de leerverzameling, uitgezet i.f.v. het aantal cycli,
onderaan de fout op een testverzameling.

Dit verschijnsel kan bestudeerd worden dankzij een aparte verzameling van voorbeelden, de testverzameling. Deze voorbeelden worden niet gebruikt bij het leren. Tijdens
het leerproces zal echter telkens nadat een vast aantal cycli uitgevoerd is, de
performantie van het netwerk gemeten worden op deze testverzameling. Door de performantie op de leerverzameling en de testverzameling te vergelijken, kan nagegaan

worden of er al dan niet sprake is van "overfitting". Dit ziet men als volgt: aanvankelijk
zal de gemiddelde kwadratische fout afnemen voor beide verzamelingen. Als het
aantal leervoorbeelden ontoereikend is, zal de fout op de testverzameling een
minimum bereiken, en tenslotte opnieuw gaan stijgen. De fout op de leerverzameling
zal daarentegen blijven dalen. Figuur 26 stelt dit gebeuren voor. Er werd getraind met
200 leervoorbeelden (20 per klasse). De testverzameling bevatte 5000 elementen.
Is het niet best om een maximaal aantal leervoorbeelden te gebruiken? Het aantal
bewerkingen per cyclus neemt uiteraard toe met het aantal leervoorbeelden, zodat de
rekentijd per cyclus groter zal zijn. Daar staat tegenover dat er per cyclus ook meer
gewichtsaanpassingen gebeuren, en het totaal aantal cycli dus lager zou kunnen liggen.
Dit werd nagegaan door de konvergentiesnelheid van een netwerk getraind op 500
voorbeelden te vergelijken met die van hetzelfde netwerk, maar dan getraind op 5000
voorbeelden. Laat ons hiervoor het aantal "presentaties" definiëren als het aantal
leercycli maal het aantal leervoorbeelden per cyclus. Eén cyclus voor het netwerk met
500 voorbeelden stemt dan overeen met 500 presentaties, en voor het netwerk met 5000
voorbeelden met 5000 presentaties. Experimenteel werd dan vastgesteld dat na
eenzelfde aantal presentaties, het netwerk met 500 voorbeelden een betere performantie
haalde op de testverzameling. Besluit: de totale duur van het leerproces zal toenemen
door meer leervoorbeelden te gebruiken.
Een werkwijze die regelmatig voorkomt in de literatuur (zie bv. [12]) is die van "staged
learning". Hierbij wordt een netwerk eerst getraind met een klein aantal voorbeelden,
zodat het vlug konvergeert naar een benaderde oplossing. Daarna wordt het aantal
voorbeelden vergroot, om deze oplossing te verfijnen. Dit kan een aantal keer herhaald
worden. Tijdens iedere "stage" zal het netwerk beter generaliseren. De "idiosyncrasietjes" tengevolge van de beperktheid van de leerverzameling uit de vorige
"stage" zullen hierbij onderdrukt worden.
Een leerverzameling van 500 voorbeelden gaf goede resultaten bij netwerken met een

uiteenlopend aantal neuronen in de verborgen laag. Dit aantal werd daarom behouden
voor het vervolg van de experimenten.

D. Keuze van de architectuur
De volgende stap was het kiezen van een geschikte architectuur, wat in dit geval neerkwam op het bepalen van het optimale aantal neuronen in de verborgen laag.
Het uitproberen van een simpel perceptron is nuttig om twee redenen. Ten eerste kan
het resultaat gebruikt worden als "bench-mark" om andere mee te vergelijken. Het
simpel perceptron is immers ekwivalent met een klassieke lineaire discriminant
analyse.
Ten tweede kan nuttige informatie afgeleid worden uit de numerieke waarde van de
gewichten. Omdat de ingangen rechtstreeks verbonden zijn met de uitvoerneuronen,
geeft de absolute waarde van een gewichtscoëfficiënt een maat voor het relatieve
belang van een bepaalde ingang, voor het beslissen over een bepaalde uitgang. De
gewichten, geassocieerd aan een ingang, tonen welke uitgangen door deze ingang het
sterkst beïnvloed worden. De omgekeerde redenering gaat niet echt op, omdat de
numerieke waarde van de verschillende ingangen dan tussenkomen.
Het simpel perceptron haalt een performantie van ongeveer 60,2% op de testverzameling. Het leerproces werd gestopt na 40.000 cycli, toen de gemiddelde kwadratische
fout geen significante daling meer vertoonde.

Fig. 27. LMS error van het simpel perceptron op leer- en testverzameling in funktie
van het aantal leercycli.

Een simpel perceptron kan niet alle logische functies voorstellen. Het meerlagig
perceptron verhelpt hieraan door de ingangen in zijn verborgen neuronen om te zetten
naar een "interne voorstelling". Dankzij deze interne voorstelling is het meerlagig
perceptron in staat tot meer gecompliceerde transformaties van ingang naar uitgang.
Meerlagige perceptrons zijn uitgeprobeerd met 5, 10, 20 en 30 verborgen neuronen. In
theorie zal de performantie van het netwerk stijgen tot een maximum als het aantal
verborgen neuronen toeneemt. Voorbij dit maximum zal de performantie afnemen,
omdat het netwerk minder goed generaliseert. Dit is te wijten aan "overfitting" : er zijn
teveel parameters (=gewichtscoëfficiënten) in het "model" voor een goede
veralgemeenbaarheid.
In de praktijk zal ook de beschikbare rekenkracht een rol spelen bij de keuze van het
aantal verborgen neuronen. De hoeveelheid noodzakelijke berekeningen per stap hangt
rechtstreeks af van het aantal gewichten. Het aantal gewichten is dan weer afhankelijk
van het aantal verborgen neuronen. Waar een simpel perceptron 9x10=90 gewichten
telt, wordt dit aantal 9x10+10x10=190 voor een netwerk met 10 verborgen neuronen en
9x20+20x10=380 gewichten bij 20 verborgen neuronen.
De konvergentie van het netwerk met 5 verborgen neuronen bleek prohibitief traag.
Een interne voorstelling over 5 neuronen bevat waarschijnlijk onvoldoende informatie
voor de klassifikatie. Het leerproces van de netwerken met 20 en 30 verborgen neuronen was buitengewoon langzaam door het groter aantal te berekenen gewichten.
Hierbij was de keuze van de leerfaktor en de traagheidsterm ook problematisch. De
waarden van deze parameters hebben een grote invloed op de konvergentiesnelheid,
maar een groot aantal leercycli is nodig om deze invloed te kunnen inschatten.
De uiteindelijke keuze is een "trade-off" tussen rekentijd en performantie. Het aantal
gewichten zal immers ook de tijd nodig voor de klassifikatie bepalen (en is dus niet
enkel van belang tijdens het leerproces). Bij de klassifikatie van satellietbeelden voor

weersvoorspelling is een snelle beschikbaarheid van het resultaat essentieel. Op de Sun
werkstations leek een verborgen laag met 10 neuronen een goed compromis
(performantie van 71,0% op de testverzameling). Indien dit netwerk te traag zou zijn
voor operationeel gebruik, biedt het simpel perceptron nog altijd een aanvaardbaar
alternatief. Als er voldoende rekenkracht voor beschikbaar is, kan met een groter aantal
verborgen neuronen een hogere performantie behaald worden (na ongeveer een week
leren tot 76,1% met 30 verborgen neuronen).

Fig. 28. LMS error van het netwerk met 10 verborgen neuronen in funktie van het
aantal leercycli, voor de leer- en de testverzameling. Let op de invloed van een
verandering in de leerparameters.

Tijdens het verloop van de leerfase werd het effekt van de leerparameters (leerfaktor en
traagheidsterm) verder bestudeerd. Zoals eerder opgemerkt dienen optimale waarden
experimenteel (dus tijdens het leerproces) bepaald te worden. Figuur 28 toont hoe een
aanpassing van de traagheid een significante verbetering in de konvergentie opleverde.
Bij deze experimenten is gebleken dat de leerfaktor in feite vrij groot kan gekozen

worden, op voorwaarde dat de traagheidsterm voldoende hoog is. Op die manier kan
de konvergentiesnelheid aanzienlijk opgedreven worden. Meestal kiest men voor de
leerfaktor waarden van de orde van 0.001 of lager. Deze waarde werd op 0.03 gebracht
(met een traagheid van 0.7) zonder merkbare nadelige effekten, en met een grote
versnelling van het leerproces als gevolg.

Fig. 29. Performantie van het netwerk met 10 verborgen neuronen.

Het percentage juist geklassificeerde voorbeelden ligt nogal uiteen voor de
verschillende klassen. Figuur 29 geeft hiervan een grafische voorstelling. Op beide
assen staan de 10 klassen en in de hoogte worden aantallen herkende voorbeelden
voorgesteld (met 1000 voorbeelden per klasse). De pieken op de diagonaal staan voor
het aantal voorbeelden van een klasse die als zichzelf herkend worden. De bulten opzij
van deze diagonaal stellen verkeerde klassifikaties voor. Het is opvallend dat deze
performanties min of meer overeenstemmen met de graad van zekerheid waarmee de
menselijke expert bepaalde klassen kan herkennen. Ook de gemaakte fouten zijn in die
zin "begrijpelijk", zoals de verwarring van dikke cirrus, nimbostratus en
cumulonimbus.

De percentages "geklassificeerd-als" van het simpel perceptron zijn te vinden in de
volgende tabel.
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Ter vergelijking de percentages "geklassificeerd-als" van het perceptron met 30
verborgen neuronen.
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E. Klassifikatie van volledige beelden
Of een beeldsegmentatie succesvol is of niet, kan niet besloten worden op basis van
performantiewaarden alleen. Wat telt is de kwalitatieve waardering van het resultaat
door de eventuele gebruikers. In hetgeen volgt zullen we daarom voornamelijk de
beelden voor zich laten spreken. Een aantal details van het geklassificeerde beeld
worden voorgesteld op de volgende bladzijden. Iedere klasse wordt voorgesteld in een
andere kleur :
open zee

zwart

open land

donkerblauw

sneeuw

lichtblauw

laag konvektieve wolken

blauwgroen

laag stratiforme wolken

lichtgroen

medium altocumulus

groen

cumulus

blauw

nimbostratus en cumulonimbus

rood

dunne cirrus

roze

dikke cirrus

geel

De bekomen resultaten zijn in goede overeenstemming met de manuele klassifikatie.
Het is overigens frappant dat zogenaamde "meso-schaal" verschijnselen (zoals de
frontale depressie op figuur 30 onderaan) zeer goed tot hun recht komen, terwijl de
klassifikatie op uitsluitend lokale informatie gebaseerd is. De volledig geklassificeerde
beelden werden trouwens zeer positief beoordeeld door de experts van het KMI.

Fig. 30.
Boven :
De Atlantische Oceaan (zwart) voor de kust van Noorwegen (links (donkerblauw), met
sneeuw (lichtblauw) in het binnenland). Een altocumulusveld (groen) strekt zich uit
boven de Noordzee en het Verenigd Koninkrijk. Noord-Schotland daarentegen is
onbewolkt en goed zichtbaar (donkerblauw). De horizontale band van stippen
onderaan is veroorzaakt door ruis in de radiometer.
Onder : Een typische frontale depressie boven West-Europa. De subtropische maritieme lucht vormt vooral cirriforme wolken (geel,roze) aan de kant van het
warmfront en hoge, aktieve bewolking (rood) aan de kant van het koufront. In het
koude gedeelte is de bewolking overwegend konvektief.

Fig. 31.
Boven :
Het Iberisch schiereiland (donkerblauw) is haast volledig wolkeloos. Let op de
Pyreneeën (gekenmerkt door sneeuw en cumuluswolken) iets boven het midden van
de foto.
Onder : Ook Italië heeft een nagenoeg onbewolkte hemel. Deze foto toont
hoe de Middellandse zee rondom Italië verkeerdelijk als cumulus geklassificeerd
wordt, als gevolg van de weerkaatsing van het zonlicht op het water. Ook met het
cirrusveld boven zee links zijn er duidelijk problemen : gedeelten worden als land
herkend.

F. Klassifikatieproblemen
Er zijn een paar duidelijke vergissingen in de klassifikatie merkbaar. Deze hebben als
voornaamste oorzaken:
- ruis in de stralingsmeter.
- de hoge varianties van de grijswaarden die ontstaan op de randen van
wolkenvelden.
- verschillende lagen wolken boven elkaar in zeer gestoorde gebieden.
- weerkaatsing van de zon op het water ("sunglint").
Ruis in de stralingsmeter zorgt voor foute klassifikaties. Deze zijn echter meestal vrij
duidelijk als zodanig te herkennen, als de ruis voorkomt onder de vorm van
horizontale lijnen in het beeld.
Aan de randen van wolkenvelden zal er steeds een hoge variantie in de grijswaarde
optreden, wat aanleiding geeft tot afwijkende textuurwaarden. De fouten die hierdoor
ontstaan, zijn eveneens goed herkenbaar. Een soort van uitmiddeling zou hieraan waarschijnlijk kunnen verhelpen. Dit lijkt echter weinig noodzakelijk, aangezien - op deze
randeffekten na - zeer koherente gebieden gevonden worden.
Een andere waarneembare fout is het herkennen van sneeuw in zeer chaotische
gebieden, waar meerdere soorten wolken over en door elkaar voorkomen. Dit is een
probleem dat ook andere systemen kennen (zie [10]).
Door weerkaatsing van de zon op het water wordt open zee herkend als cumulus, en
dunne cirrus boven zee als land. Dit zou waarschijnlijk te verhelpen zijn door zonweerkaatsing als extra klasse aan te nemen. Een andere mogelijke oplossing is misschien
voorbeelden van weerkaatsing op te nemen bij deze van open zee.

VI. Uitbreidingen
A. Generalisatie
Een volgende stap in de studie was het nagaan van het vermogen tot veralgemening
van het ontwikkelde netwerk. Hiervoor werd één van de beelden uit november
verwerkt. Dit beeld (NOAA 11 orbit #16324 25/11/1991 12:46:54) is niet van dezelfde
satelliet als het beeld waaruit de leervoorbeelden kwamen. De spektrale intervallen zijn
bij deze verschillende satellieten niet dezelfde voor alle kanalen. Zoals eerder vermeld
is de zonnestand in november erg laag, en bijna de helft van het beeld ligt daardoor in
de schaduw. Aangezien de leervoorbeelden uit één enkel beeld gehaald zijn, konden
we in principe bezwaarlijk verwachten dat het netwerk succesvol beelden van andere
tijdstippen zal verwerken. Om een operationeel systeem te ontwikkelen zouden best
voorbeelden over de duur van minstens een jaar verzameld worden. Desondanks blijkt
dat in het niet verduisterde deel van het beeld nog verrassend goede
klassifikatieresultaten (kwalitatief) bekomen werden. In het verduisterde deel daarentegen wordt niets herkend. Dit was te verwachten, aangezien er voor dit gebied geen
visuele informatie is.

Fig. 32.
De situatie boven de Middellandse Zee op 25 November.
Boven : visueel (kanaal 2)
Onder : infrarood (kanaal 4)

Fig. 33. De situatie boven
de Middellandse zee op 25 November.
Linksonder Tunesië (donkerblauw, het netwerk vind de kustlijn vlot terug) met enkele
laag stratiforme wolkenvelden (lichtgroen). Sardinië en Corsica zijn nog net te
onderscheiden onder (regen)wolken. Italië en Sicilië gaan volledig schuil onder de
konvektieve wolkenformaties rechts op de foto.

B. Nachtbeelden
Om toch een zekere klassifikatie in het verduisterde gebied te kunnen uitvoeren, werd
een netwerk ontwikkeld dat enkel infrarode informatie gebruikt. Met als ingangen
alleen kanaal 4 en de gemiddelde grijswaarde en de variantie van kanaal 4 haalt dit
netwerk een performantie van ongeveer 49.2% (op een testverzameling uit het beeld
van 30 april uiteraard). Het beeld van 30 april was afkomstig van NOAA 10, dat van 25
november daarentegen van NOAA 11. Voor deze twee satellieten stemt kanaal 4
overeen met een verschillend spektraal interval. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op
de kwaliteit van de klassifikatie. Ook het verschil in grondtemperatuur tussen april en
november draagt niet bij tot deze kwaliteit.
De resultaten zijn desondanks belovend, voor wat betreft de klassifikatie van gebieden
"in het donker". Klassifikatie van donkere delen van winterbeelden uitgaande van enkel
infrarood informatie blijkt dus mogelijk. De performantie ligt weliswaar lager dan
wanneer ook visuele informatie gebruikt kan worden. Een netwerk getraind op
gegevens uit winterbeelden zou waarschijnlijk betere resultaten toelaten dan de hier
voorgestelde. Zo een verzameling voorbeelden was helaas niet beschikbaar.

Fig. 34. Een onverlicht deel van Europa op 25 November : infrarood (kanaal 4)

Fig. 35. Boven : De klassifikatie van het onverlichte gebied is niet erg geslaagd (zoals
trouwens te verwachten)
Onder : Een netwerk gebaseerd op enkel infrarood informatie levert hier
betere resultaten.

VII. Algemeen Besluit
Het doel van deze studie was om, in samenwerking met het KMI, een systeem voor
pixelklassifikatie te ontwikkelen dat verschillende klassen van wolken kan
onderscheiden op beelden van de NOAA Advanced Very High Resolution Radiometer.
Automatische wolkherkenning moet een aanzienlijke verruiming van de gebruiksmogelijkheden van multispektrale satellietbeelden toelaten. De manuele interpretatie
van deze beelden vereist de ervaring van een expert en is bovendien omslachtig omdat
gelijktijdigde evaluatie van de verschillende spektrale kanalen nodig is.

Een meerlagig perceptron werd gekozen voor deze klassifikatie omwille van de
volgende redenen:
- het voordeel van een adaptief model
- willekeurige beslissingsgebieden zijn mogelijk
- geen onderstellingen nodig over de distributie van de gegevens
Het perceptron voert de klassifikatie uit op basis van lokale features, die werden
gekozen uitgaande van een literatuurstudie. De te onderscheiden klassen werden
voorgesteld door Mr. E. Liljas (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) op
basis van zijn ervaring met de ontwikkeling van het PROSAT systeem voor
wolkherkenning.
Hoewel het KMI geen satellietbeelden archiveert, was het toch mogelijk de nodige
gegevens (waaronder een expertklassifikatie van een satellietbeeld) te bekomen. Aan de
hand van deze gegevens werd een verzameling voorbeelden opgesteld die gebruikt
kon worden om neurale netwerken mee te trainen.
De experimenten tonen aan dat een meerlagig perceptron in staat is de klassifikatietaak
succesvol aan te leren. Bovendien overtreft het netwerk de klassieke Lineaire Discriminant Analyse qua performantie. Verder is ook aangetoond dat het systeem kan

aangepast worden aan gebruik bij extreme belichtingsomstandigheden door de visuele
informatie te verwaarlozen. De volledig geklassificeerde beelden ontvingen een zeer
positieve waardering van de experts op het KMI.
Als voortzetting van deze studie zou nagegaan kunnen worden in hoeverre de
performantie van het netwerk behouden blijft onder variërende omstandigheden, zoals
de verschillende seizoenen.

Literatuur
[1]

D.E. Rumelhart en J.L. McClelland. Parallel Distributed Processing : Explorations
in the Microstructure of Cognition. Volume 1, MIT Press, Cambridge, MA, 1986

[2]

R.P. Lippmann. An introduction to computing with neural nets. IEEE ASSP
Magazine, pp 4-22, April 1987

[3]

U.M. Nimscheck. Segmentation of Images with Artificial Neural Nets. IRIS-TR0018, 01-05-1991

[4]

J. Hertz, A. Krogh en R.G. Palmer. Introduction to the theory of neural computation. Lecture notes volume 1, Santa Fe Institute Studies in the sciences of complexity, Addison-Wesley Publishing Company, 1990

[5]

K.G. Karlsson en E. Liljas. The SMHI Model for Cloud and Precipitation
Analysis from Multispectral AVHRR Data. Promis Reports nr. 10, Augustus
1990

[6]

G.D. Schietecat. De weerfoto's : interpretatie en gebruik van meteorologische
satellietfoto's. Meteorologische documentatie, KMI, 1983

[7]

D.S. Johnson. Meteorological Satellites - Status and Outlook. Proc. Technical
Conference on "Use of Data from Meteorological satellites". Lannion, France, 1721 September 1979

[8]

CMS AVHRR products for Meteosat dissemination. Cover note, Eumetsat STG
15, Darmstadt, 26 Augustus 1991

[9]

G. Ostrem, T. Andersen, H. Odegaard, R. del Llano. Snow and Ice Mapping :
Norwegian examples for run-off prediction. Proc. Technical Conference on "Use
of Data from Meteorological satellites". Lannion, France, 17-21 September 1979

[10]

E. Liljas. Automated Cloud Classification from AVHRR data : problems and
solutions. Proc. 5th AVHRR data users' meeting, Tromso, Norway, 25-28 June
1991

[11]

K. Hlavaty. Cloud classification using combined spectral and textural features.
Proc. 5th AVHRR data users' meeting, Tromso, Norway, 25-28 June 1991

[12]

F.H. Berger. Cloud classes derived from AVHRR data. Proc. 4th AVHRR data
users' meeting, Rothenburg, F.R. Germany, 5-8 September 1989

[13]

M. Derrien, H. Le Gleau, L. Harang, A. Noyalet, J.L. Pirion. An automatic cloud
classification using AVHRR at night. Proc. 4th AVHRR data users' meeting,
Rothenburg, F.R. Germany, 5-8 September 1989

[14]

A. Waibel, T. Hanazawa, G. Hinton, K. Shikano, K. Lang. Phoneme Recognition
using Time Delay Neural Networks. ATR TR-1-0006, 30 Oktober 1987

[15]

K. Lang, G. Hinton, A. Waibel. A time delay neural network architecture for
isolated word recognition. (te verschijnen in "Neural Networks")

[16]

W.D.M. Janssens, F.M. Schimmel. Weersatellieten. Kluwer technische boeken,
1973

[17]

Encyclopedia of information systems and services. 2nd international edition,
Anthony T. Kruzas Associates, 1977

[18]

R.C. Eberhart en R.W. Dobbins. Neural Network PC Tools. A practical guide.
Academic Press, 1990

[19]

D. Vandekerckhove. Toepasbaarheidsstudie van Topologische Mapping in
Vision. VUB Dienst Elektronica, afstudeerwerk 1991.

[20]

Y. Xin. Left Ventricular Boundary Detection in Echocardiographical Images
using Artificial Neural Networks. VUB Dienst Elektronica, afstudeerwerk 1991.

[21]

P. Boekaerts, G. De Geest, J. Cornelis. Neural Networks as a New Approach to
Image Processing. 4 Tagung Elektronik-Technologie, 20 Jahre Elektronik, Heft B,
Humboldt Universität zu Berlin, November 1990.

