
• Snímky z rôznych kategórii (vlákna, mikro-mechanické súčiastky, ...).
• Dvoj-úrovňový degradačný proces.
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• Dlhý proces akvizície elektrónovým mikroskopom, najmä pri vysokom rozlíšení.
• Dlhodobejšie ožarovanie vzorku spôsobuje jeho nabíjanie, alebo ju môže znehodnotiť.
• Niektoré vzorky nejde úplne zafixovať a pri snímaní sa môžu hýbať.
• Prirodzene vznikajúci šum v snímkach z elektrónového mikroskopu.
• Prirodzený šum v obrázkoch má často rozličný charakter.
• Metriky používané pre zvýšenie rozlíšenia obrazu často zlyhávajú.
• Umelé podvzorkovanie obrázkov nemusí odpovedať procesu snímania v nižšom rozlíšení.

• Experimenty s pridávaním rôzneho množstva šumu do trénovacej časti dátovej sady – šum v 80% a šum v 30% dátovej sady s architektúrami RUnet a ESRGAN.

• Zvýšenie rozlíšenia štyrikrát. Prvý obrázok je zväčšený pomocou bikubickej interpolácie, druhý sieťou Real-ESRGAN.
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Architektúra RUnet [3] Architektúra generátora Real-ESRGAN [4], obrázok prevzatý z [5]

• Prvotné riešenie pomocou architektúry U-Net[2] navrhnutej pre úlohu segmentácie.
• Porovnanie s ďalšími architektúrami, ktoré boli navrhnuté pre zvýšenie rozlíšenia obrazu. 

• Experimenty na reálnej dátovej sade od firmy TESCAN Brno s.r.o.

• Prvý obrázok je s vysokým rozlíšením, druhý je pôvodný malý obrázok zväčšený pomocou bikubickej interpolácie a posledný je predikcia siete Real-ESRGAN.

• Pre dve rôzne intenzity prirodzeného šumu v obrázkoch.
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