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Tomografia de solos tem como objetivo
investigar as propriedades destes como
transporte de água e solutos, porosidade e
materiais, crescimento de raiz e umidade através
de imagens reconstruídas usando projeções
(sinais) obtidas de amostras. Um nível de
qualidade dessas imagens é importante para uma
melhor análise dessas propriedades. Esse nível
pode ser alcançado pelo uso de filtros nas suas
projeções com o objetivo de promover uma melhor
relação sinal/ruído. Trabalhos anteriores se
focavam na filtragem de imagem ou uso de filtros
especializados em estimação de processos
Gaussianos que apresentavam melhorias
insignificantes na relação sinal/ruído ou perdas de
detalhes nas imagens. Estas projeções têm
diferentes tipos de ruídos afetando diretamente a
qualidade e omitindo importantes detalhes que
podem ser reconhecidos como se fossem ruídos
ou detalhes falsos, também causados por ruídos.

Para realizar uma filtragem confiável é
apresentado um modelo para o uso do filtro de
Kalman descentralizado com redes neurais em
estimação dupla, ou seja, um filtro para estimação
de parâmetros (pesos da rede neural) e outro filtro
para a estimação de estados (projeções livres de
ruído). Apesar de o filtro usar funções não
lineares, o uso de uma técnica que garante a
robustez do filtro devido à flutuação dos valores
dos pontos sigmas para evitar inconsistência
nesses valores se fez necessária através do uso
de fatoração das matrizes do filtro, garantindo
estabilidade e uma redução da ordem de
complexidade, garantindo, também, um menor
processamento ao ser comparado com o filtro
descentralizado básico.

O uso de redes neurais aplicadas para o filtro
de Kalman descentralizado com raiz quadrada
mostrou resultados significantes, como valores
altos de melhoria na relação sinal/ruído (ISNR -
Improvement in SignallNoise Relation) junto com
uma imagem onde detalhes foram mantidos.
Como um processo de pré-filtragem, manter

detalhes em uma imagem deve se manter como o
objetivo mais importante.

Os algoritmos projetados para a filtragem
podem ser desenvolvidos como um diagrama de
circuito lógicos ou transformados em um código de
fonte usando uma HDL, possibilitando trabalhar
com grandes estruturas no projeto da FPGA

Este trabalho visa desenvolver e aplicar um
filtro de Kalman Descentralizado com redes
neurais, implementado em FPGA para a
tomografia de solos agrícolas. Com o
desenvolvimento, há possiblüdade de embarcar o
sistema e aumentar o desempenho do filtro,
diminuindo o seu tempo de processamento e o
custo de produção.
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