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Ozet9e
Bu galltmada optikte kar*lla*ilan bazi olgtIm problernleriri
ele alan ve ba*ka alanlarda da kullanilabilecek matematiksel
bir yakla*1m sunuyoruz. Olgum problemini, bilinmeyen
rastgele bir surecin guriilttilU olyirnlerle kestirilmesi i@in en
iyi olgtm yontemini belirleme problemi olarak gortiyoruz.
Oltum yontenileririi olgtm cihazlanrnn sayllan, yerleri ve
hassasiyetleri tanirnilyor. Kullandcgimiz model algilayicilarin
9ozme giflerine bagli bir maliyet fonksiyonunu da i9eriyor. Bu
probleme bu kadar kapsamll bir yozim oneremiyoruz; fakat
blgtim cihazlarnin yerlerinin ve sayllanrnn sabit kabul edildi i
problem olan dlvevsel problem igin etkili bir sayisal yaklalm
veriyoruz.

Abstract
In this work, we present a mathematical approach for some
of the measurement problems arising in optics, which is
also applicable to other contexts. We see the measurement
problem as the problem of determining the best measurement
strategy to estimate an unknown stochastic process by noisy
measurements. The number of measurement devices, their
positions and qualities characterize the measurement strategies.
The model we use also includes a cost function based on
resolving powers of sensors. We are unable to offer a solution
to this problem in such generality; but for the metrical problem
in which the number and locations of the measurement devices
are fixed, we present an efficient numerical approach.

1. Giri*
Bu 9allimada sunulan sonu9lar ge*itli alanrara uygulanabilirse
de ele alinan problemlerin esas gikl noktasi optikte
kar*ila*llan bazi ollgm problerrleridir. Optik dalgalardan
baUka elektromanyetik, akustik ve diger birgok ge*it
dalgarnn yayllimini a9iklayan dogrusal dalga denklemi
mtihendislik ve bilimin geqifli alanlannda temel bir onem
ta*1maktadir. Bu problemde geni* bir optik sistem sinifini
ifade eden karesel-faz integral donUfUrnleri [1] ya da
herhangi bir ba*ka dogrusal girdi-gikti ili*kisi ile ifade edilen
sisteniler arasinda ilerleyen bir optik alan dit*iiniiyoruz.
Bu optik alan i9in en ekonomik bi9imde kestirim yapmak
istiyoruz. Hem uzamdaki gozunurlUgfin hem de tek tek
tlqumrnerin hassasiyetlerinin bu kestirimin kalitesindeki etkisini

anlamayl amagllyoruz. Belirlenrnii bir maliyet (ya da hata)
altinda hatanin (ya da maliyetin) mulmkiun olan en ktiugk
dekerini almasi i9in tlgtirnlerin nasil yapilmasi gerektikini
belirleyebilmek ve hata ile maliyet arasindaki bu ili*kinin nasil
bir odunde*im olu*turdugunu gorebilmeyi amagllyoruz. O1tium
sayisirnn, tlgtim yapilacak yerlerin ve tlgrm cihazlanrnn
hassasiyetlerinin en iyi performansi elde edebilmek igin nasil
se9ilmesi gerektigini inceleyen sistematik bir yakla*im kurmak
tisttine yogunra*iyoruz.

Bu sorularin cevaplanni aramamizin amaci elde ettigimiz
sonu9lan ge*itli uygulamalarda kullanmaktan ibaret degildir.
Bu konularin 9alil1masi dalga denkleminin dogasinda
bulunan temel bili*imsel ilihkilerin anlagIlmasinin yolunu da
aqabilecektir. Boylece bir dalga ilerledik9e ta*ldhgl bilgiye ne
oldugunu, dalgarnn belli kesimlerinin diger kesimleri hakkinda
ne tip bilgi ta*ldhgln ve uzayda yayllmakta olan bir dalganin
9e*itli yerleri arasindaki bakimliliki anlamak da mumkun
olacaktir. Bu gal1imanin ama9lanndan biri de bu konulann
sistematik bir Fekilde 9aliglabildigi kapsarml bir yaklaim
sunmaktir.

Optik alanlarda bilginin yayllmasi tisttine 1950'lerden beri
9aliIrlmaktadcr. Serbestlik derecesi kavrar [2-7] gibi bir9ok
9alima igin giki noktasi olmuUtur. Kaynak [8] tarafindan
mtihendislik camiasina tarntilan yapisal ve ol9evsel bilgi
kavramlan [9] ve [10] igerisinde optik baglamda kullanmnutir.
Kaynak [11 ] probleme ornekleme teorerni baik agisi ile
yaklaUmintir. "Optik ve biliUim kurar" adc altinda yapilan
9alimalann gogu Shannon entropi kavrarn yerine Omekleme,
serbestlik derecesi gibi kavramlar tisttinde yogunlagmiutir. Bu
kavrarm ge*itli baglamlarda kullanan bazi 9alimalar ortaya
iktiysa da [12-15]; bizim bildikiniiz kadarl ile bu makalede

tizerinde durulan tip olgtIm problernierini ele alan bir 9alirma
yoktur.

2. Problem Taninn

Bu makalede ele alinan 5lgtm probleminde dokrusal bir
sisternin girdisirin kestirirni igin bu sisternin iktisi uistuinde
yapilan gtirUlttilti Olgtirnler ele alinmaktadcr. Bu modelde
olgtilecek olan sinyal

g(x) = Lf f(x)}+n(x) (1)



*eklinde oluUmaktadir. Burada x e Rk bagimsiz uzamsal
degi*keni, f IRkR* kR girdiyi ifade eden bilinmeyen rasgele
stireci, n IRk - R sistemin kendisinde var olan gUrultUyti
ifade eden rasgele stireci, g IRk - R gkktyi ifade eden rasgele
stireci temsil etmektedir. Uzamsal boyutu temsil eden k tipik
olarak 1 ya da 2'dir.

A~agidaki i = 1, . .. M ile dizinlenmii model

sS = g()±m+ M (2)

.... (M eC Rk ile temsil edilen noktalarda olgUm yapilmasi
sonucunda sj c R Feklinde ifade edilen gtzlem dekiUkenrerinin
olu*masirn temsil etmektedir.

Burada mS, (, noktasinda kullanilan olgtm cihazi
tarafindan eklenen Olgtim gtirtilttisUnti ifade etmektedir. i ile
dizin numarasi verilmi* her olgtm farkli olmasi mulmkiun olan
ve r2 ile ifade edilen bir gtirtiltti degiUintisi ile yapilmaktadir.

Olgtilen degerleri yoney formuna koyarak, olgtm yoneyi
S = [si,.., SM]T

s=g+m (3)

*eklinde elde edilir. Burada g = [g(t),.. g(M)]T, m =

[mi, ..M.m T]Tdir. (2) ile ifade edilen her bir O1iumtin CQ =

(1/2) log </ F¾Ueklinde verilen bir maliyet ile yapildiginl
varsayiyoruz. Burada 4r-, st 'nin degi*intisidir. (3)'te verilen
Olgufrrlerin toplam maliyeti teker teker olqtrrilerin maliyetinin
toplari olarak tarnrAanmintlr.

Burada ama9 f(x) ile, s verildikinde f(x) igin yapilan
kestirim olan f(xjs)'nin arasindaki ortalama karesel hatayl
en aza indirmektir. Burada sadece dogrusal kestirimler
incelenmittir. Elirriizdeki problem en kapsamll hali ile
3 i CQ < /3 kisiti altinda

E J f(x) ff(x s)112dx (4)

ifadesinin en ktiugk degerinin bulunmasidcr. Burada karar
degi*kenleri ( , M ve Cmdir. tM [= i,...& ]TOlgtim
noktalri yoneyini, CM = [C,,.. . CM]T bu Ol1rijnlere
kar*ilik gelen maliyet yoneyini, /3 toplam maliyet uisttindeki
kisiti yani btit9eyi, E rasgele stireg f'in ve segilmi* olan
gtiriiltiintin istatistiklerine gtre alinnm istatiksel beklenen
deger fonksiyonunu ve Oklid normunu ifade etmektedir.
Kestirim fonksiyonu olan f(x s)'in dogrusal oldugu
varsayllmaktadir.

2.1. Ol9evsel Problem

Bu makalede, bu problemin ayriklanmi* bir uyarlamasini
inceliyoruz. Bu uyarlada uzarllsl degi*ken olan x'ln
Xi,... XN *eklinde ifade edilen sonlu sayida noktaya
nicelenmii oldugu ve olgUm noktalannin sayisinin ve
Olgufrlerin yerlerinin sabit oldugu varsayllrrn*tir. Olgum
yapmanin maliyeti ile kestirim hatasinin arasindaki ili*kiye
odaklanan bu problemi dlcevsel problem, olQUm cihazlannin
yerlerinin en iyi *ekilde segilmesinin vurgulandcgi problemi de
yapisal problem olarak adlandinyoruz.

X , ... XN ve ..... koordinatlannin sabit oldugu bu
sadele*tirilmi* yakla*lmda, g ile f arasindaki ili*ki

g ±) urm

*eklinde ifade edilebilir. Burada f, N elemanll bir suitun
yoneyi, H M x N'lik bir dizey, ve g ve n M elemanli suitun
yoneyleridir.

Bu yoneylerin koordinatlan f= f(x(), gj = g(),
ve nj = n(), i = 1,...I N, = 1,...,M *eklinde
tarnmlanmi*tir. Deney sonucunda ortaya gikan yoney s daha
once oldugu gibi (3) ile verilmektedir. f, n, ve m yoneylerinin
sifir ortalamali, Kf ve Kr ortak degi*intileri bilinen bagimsiz
rasgele ytneyler olduklanrn varsaylyoruz. Km ortak deki*intisi
Km = diag(cr,2m a ) *eklinde ana koUegen ogeleri
0a< olan ko*egen bir dizey olarak kabul edillyor. Yalnlzca
B'nin N x M'lik bir dizey oldugu f(s) = Bs *eklindeki
dogrusal kestiricilerle ilgileniyoruz. Boyle bir kestirici
igin ortalama karesel hata E tr (f -Bs)(f -Bs)T veya
tr Kf -2BHKf + BKBKT *eklinde verilir. Burada tr
matrisin izini ve Ks = HKfHT + Kn + Km, s yoneyinin
ortak deki*intisini temsil etmektedir.

O61evsel problem verilmii olan ortak degi&inti dizeyleri
Kf c IRNXN, Kn c RmXm, sistem dizeyi H C RmxN,
ve /3 > 0 ile verilen toplam maliyet kisiti altinda

(/3) = min tr Kf -2BHKf +±BKB
Km,B

degerinin hesaplanmasi problemidir. Burada enktigtiltme

E 2log 2i < 3
ii fm

(6)

(7)

*eklinde verilen maliyet kisiti altinda butuin B c RNxM
ve butuin Km = diag(4S2 I C,2 m) degerleri uistunden
yapilmaktadir. Bu denklemlerde 4r K, dizeyinin koUegendeki
i'nci elemarnni temsil etmektedir. Olgevsel problem ortalama
karesel hatarnn en kUftik degerinin dogrusal kestiricilerle
bulundugu standart problemlerden ortak degi*inti Km'rnin
problemde verili bir deger degil de bir degi*ken olmasi,
dolayisiyla da olgtirrlerin gtirtilttilerinin deneyci tarafindan
se9ilebilen degiUkenler olarak gortilmesi ile aynllr. Bu
problem bizim frkiinda oldugumuz kadan ile daha once
incelenmem-itir. Aynca, se9tikimiz maliyet fonksiyonunun
karilikhi bilgi rniktarl kavrami ile ili*kisi, ol9ium stirecinin
kapasitesi sirnrli parallel kanallar olarak yorurnlanmslna
olanak tanir; elimizdeki problem ek bazi ko*ullarla kisitlanmiU
bir nicemnleme problemi olarak gortilebilir ve bili*im kurami
kavramlan ile ili*kilendirilebilir.

2.1.1. Sonuprdaki Davrany:

Ol9tirilerin getirdigi belirsizligin g degi*keninin degiUintisine
gore 9ok ktiyik oldugu, dolayisiyla da olyimlerin etkin olarak
kusursuz yapildhgi durumu sonu urdaki davrani* ba*l1gi altinda
incelemek mtimktindtir. Bu durumda K, dizeyi Kg dizeyine
yaklaUmrhtir ve 1 .dereceden yaklaFiklama kullarnlarak K - 1

K - Kg KmKg 1eklinde ifade edilebilir. Bu denklemden
faydalanarak kestirim hatasirn Cat2 r2 degi*kenleri
cinsinden dogrusal olarak ifade etmek mUmkindiir. Sonu9ta
elde edilen problemin goztimti standart dchbtikey programlama
yonterrleri kullarnlarak

a2 ± aX±tCN~
2g =Hf + n Vo)



*eklinde bulunabilir. Burada d D= KgK HK2HTKg1
dizeyinin ana ko*egerindeki i'nci ogeyi temsil etmektedir. v >
0 toplam maliyet fi olacak Fekilde segilecek bir parametredir.

3. Kestirim Hatasinin Hesaplanmasi
Bu bolulmde (6)'da verilen eniyileme probleminin qozumu
i9in "iki tarafli bir inir algoritmasi" sunulmaktadcr. Bu
yontemde sirayla B ve Km sabitlenerek en kUigiltme diger
degi*ken usttinden yapilmaktadcr. Bu algoritmanin el ile ozel
olarak olu*turulmu* ba*langi9 koUullanrn i9eren bazi durumlar
igin en iyi 9ozUme ulaUmadcgi bilinmektedir; fakat ba*langic
koUullanrnn ufak bir miktarda degiUtirilmesi ile algorimnarnn en

iyi gozflme ulalmadcgi bir ornege rastlannmiltir. Belirli bir
Km altinda (6)'da verilen degeri enkugiulten B

B KfH'K~' (9)

*eklinde verilir. Diger yandan, B dizeyi sabitlendiginde
problem, (7) ile verilen kisit altinda incelenen

min tr BKmBT
Km
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S$ekil 1: Farkl SNR degerleri i9in hata-maliyet egrisi (N
256, M = 256, a = 0.5, SNR = 0.11 10, oo)

se9ilmiiU Kf ve Kn dizeyleri kullanlhmi tir. Bu deneyler i in
(10)

*eklindeki enkUiuilttilme problerni olarak ifade edilebilir. Bu
problem (7) ile verilen k1sit altinda, at m

b7>olmak

(zere atcQ, degerinin ,... 4^
m degi*kenleri

tisttinden enkUiuiltUImesi problemi olarak gortilebilir. Bu
eniyileme problerniin yapisi sonu*urdaki davrarni1 inceleyen
probleme benzemektedir ve en iyi ¾mi degerleri (8) ile verilen
denklemlerde d yerine at konmasi ile bulunabilir.

Sonu9ta elde edilen algoritma *u *ekilde ortaya konulabilir:

1. Ba*langig durumunu belirleme: Km(0) = 0; t = 0.

2. B tisttinden enkmUgtllme yapma: B(t+±) =
T

Kf lT K?s Burada K?. HKfH

K, + Kt)2'dir.

3. Km uistuinden enku giiltne yapma: Km+ ) dizeyini (8)
ile verilen denklemlerde d yerine at koyarak bul.

Burada aj 1= 'dir.

4. Durma kurall: Eger yflzdesel hata, 100 Q3)/ tr (Kf)
10 arcdhlk dongiintin arcdndan 0.0 1den fazla degi*mezse
dur; aksi durumda, tfyi artir ve 2. basamga git.

4. Sayisal Sonu4lar

Sayisal sonuglarilrnzi elde ederken optik alani olu*turan
kaynaktan z kadar uzakta yayllim eksenine dik duran bir
bir referans yflzeyi tisttinde e aralhkli olarak yerle*tirilrni*
algilayicilar ile Ol1Ulen bir optik alan tisttinde yogunra*lyoruz.
Ji1gin yayllirrn kesir degeri a'nin artan yayllim uzakligi
ile arttigi stirekli bir kesirli Fourier donWutImU olarak ifade
edilebilir [16]. Dolayisiyla sistem dizeyi H kesirli Fourier
dont*Uumti dizeyi olarak alnabilir. Kesirli Fourier dont*Uumij,
bu dtnth*iumiin optikle balantisi ve hesaplanmasi iistiinde
kapsarmli all*malar yapllrrnitlr [17-19]. Sistem dizeyi H
N/2 x N/2'lik karma*lk kesirli Fourier doniUUmti dizeyinin
N x N'lik gerqel eqdekeri olarak alhnniitir. Deneylerde rasgele

SNRA tr(HKfHT)SR=

tr (Ks)

tr(Kf )

tr (K,) (11)

*eklinde bir parametre tarnmlanniitir. Son ifade omekte
kullandchlmiz H'in birimcil bir matriks olmasi sayesinde
sadelermi*tir. Bu parametre sinyalin gflciintin sistermin
kendisine ait gflrtiltflntin gtictine oranirnn bir Olgisunin
vermektedir. si3) ile ifade edilen kestirim hatasi ve olqtim
maliyeti arasindaki 6diinlenimi elde edebilmek i9in 3. Boluimde
verilen sayisal yakla*1m kullarnlrm*tlr. Maliyet bit cinsinden
OlqiulmuU*tur.

Ilk deneyde kesirli Fourier dontitiumti kesir degeri a = 0.5,
ve dizey btiytikltikleri N = M = 256 *eklinde alinmi*tir.
SNIR 0.1, L 10 ve oo degerlerini alan bir degi*ken olarak
kullarnlrmnitlr. Elde edilen s($-f egrileri 1 .Slekilde gortilebilir.
Sekildeki dikey eksen 100 sQ3)/tr(Kf) *eklinde ytizdesel
hata olarak verilmi*tir. Bu egrilerde s(3)'rnn yeterince ktiiqik
maliyet degerleri igin i3'daki arthulara 9ok duyarli oldugu,
daha btiytik btit9eler altinda btit9edeki artiglardan daha az

etkilendigi ve en sonunda sonsuz oliiim hassasiyetine kar*il1k
gelen sonu*ur dekere yakinlahtiki gtrulmektedir.

Siradaki deneyde s(3)'nin sabit bir f kisiti altinda tl5i1m
noktasi sayisi olan M'ye bagliligini inceliyoruz. 2.5ekil
a = 0.5, N = 256 SNR = y0,ve M = 32,64,128
degerleri igin sonuglarl gostermektedir. Olgum noktalan e*it
aralikli ve az sayida oltium noktasi igeren dizilim 9ok sayida
olgtim noktasi i9eren dizilimin alt ktimesi olacak *ekilde
se9ilmiUtir. DWutik maliyet degerleri i9in oltium noktalanrnn
sayisirnn artlnrlmasinin performansi fazla etkilemedigi; fakat
btit9e artlnldlk9a daha fazla olgtim alabilmenin faydall oldugu
ortaya 9ikmaktadlr. Bu ornek baUlica amaci oltium cihazlanrnn
yerleririn ve sayllanrnn belirlenmesi olan yapisal problemin
onemii vurgulamaktadcr. Yapisal probleme dikkatlice se9ilmi*
olgevsel problem ornekleri yoluyla yaklaUmak mtimkuinse
de 9ok daha sistematik bir yaklagm kurmak daha sonraki
£alUimalanrmz arasinda dth*iiniilmektedir.
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S$ekil 2: Farkli M degerleri i9in hata-maliyet egrisi (N

256, a= 05, SNRI= 10, M 64, 128)

5. Sonu~

Bu 9all*nmada optik alanlann Olqitmi problemii i~in

m-atematiksel hir yakla*1m sunduk. Bu yakla~im dogrusal bir

sistem-in girdisinin gUjrtiltUjlti Obptimnlerle kestirilmeye 9ali~ildhgi
btitiin problem-lere de uygulanabilecek derecede kapsarmli bir

*ekilde kuruldu. Elirniizdeki problemde Olqtmyerlerinin, OltIjm

sayllannin ye Olqitm cihazlannin hassasiyetlerinin degi~ken
olmasi ye modelirmizin Olqitm cihazlannin hassasiyetlerine

bagli bir maliyet fonksiyonunu da i9ermesi yakla~irmirnzi

*imdhye kad-arki 9ali~malardan ayiran ba*llca noktalan

olu*turdu. Kestirim hatasi ile maliyet arasindaki OdUn1de*irni
hIzll hir Fekilde tireten sayisal bir yakla*1m sunduk ye bu

yakla*limin optik alaninda kullanilabilirligini gosterdik. Olguim

cihazlanrnin yerlerinin se9ildigi yapisal problem ileride

9all*llacak ilgin9 bir konu olarak ortaya 9ikti.
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