
Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die je 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’
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Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 
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klik op ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ Klik vervolgens 
bij het onderdeel ‘Schikken’ 
op ‘Naar achtergrond’.  
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Werken met tekst niveaus
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voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
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verschillende niveaus
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Background to RFI detection in radio astronomy (II)

Figure 1 - Messier 83 in visible spectrum     Figure 2 - Messier 83 in radio spectrum 
contaminated with RFI (after imaging) 

Figure 3 - Messier 83 in radio spectrum 
with RFI blanked (after imaging) 
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3

How do you detect RFI radio astronomy? 

1. Flagging techniques
a. E.g. AOFlagger
b. Heuristic approach 
c. Uses thresholding and 

morphological operators

2.  Supervised segmentation 
a. E.g. U-Net 
b. Supervised machine learning 

approach 
c. Uses on convolutional networks
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Supervised semantic segmentation using U-net
Spectrogram Boolean mask
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Problems with U-Nets (supervised methods generally)

1. You need labels (per pixel RFI masks) 
a. In practice most works seem to evaluate on synthetic data 
b. No general training/testing datasets

2. If you have not seen certain RFI you cannot ensure you will detect it
a. This is also called Out-of-distribution (OOD) data
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Our approach (I): Training a RFI novelty detector
Input spectrogram

Input heuristic boolean mask
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Our approach (II): Generating latent representation
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2D RFI-free latent representations
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…
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Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 Patches

(1.368; 1.371; 1.378; 1.383; 1.402)

Latent distance vector

Reconstructions of NLNs
Calculate 

MSE

Average 
distance

Sum
…
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Inference on a RFI-contaminated patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

19

Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 
Patches

…
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Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 
Patches

…
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Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 
Patches

(0.583; 0.606; 0.611; 0.614; 0.622)

Latent distance vector

Reconstructions of NLNs

…
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Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 
Patches

(0.583; 0.606; 0.611; 0.614; 0.622)

Latent distance vector

Calculate 
MSE

Average 
distance

Reconstructions of NLNs

…
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Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

32D RFI-free latent representations
Test spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN)

Extract 64x64 
Patches

(0.583; 0.606; 0.611; 0.614; 0.622)

Latent distance vector

Calculate 
MSE

Average 
distance

Reconstructions of NLNs

Sum
…
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Inference on a clean patch



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

NLN reconstruction errorInput spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN) (II)

ThresholdNLN Algorithm
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Input spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN) (II)

ThresholdNLN Algorithm

Mean patch distance output
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Input spectrogram

RFI detection using Nearest-Latent-Neighbours (NLN) (II)

ThresholdNLN Algorithm

Combined NLN error
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Benefits of our approach

1. You don’t explicitly need labels, crude heuristic measures of 
“normality” are sufficient

2. You learn the the landscape of uncontaminated emissions (the inverse 
of supervised methods) 
a. This means that the problem of out-of-distribution RFI no longer exists 

3. You need significantly less data to obtain comparable performance

28



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Datasets used for evaluation

1. HERA-sim
● A simple interferometer simulator for the 

HERA telescope 
● Frequency range: 170-195MHz 
● Time duration: 512 s 
● 0,0488MHz channel width, 1s time 

resolution
● Geometric delays ~ [5ns, 10ns, 20ns, 100ns, 500ns]
● RFI models for DTV,  Radio and 

broadband interference
● Simulates instrumentation effects
● Ground truth available

2. LOFAR LTA data
● Randomly sampled 8 observations 
● Frequency range: 110-190 MHz
● Time duration: 599 s 
● 0.0122MHz channel width, 1.00139s time 

integration
● Concatenate together subbands into to 

form spectrograms of size (599, 616)
● Randomly crop to (512,512)
● Using AOFlagger masks
● 1.85% contamination 

29



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (I): Out-of-distribution RFI detection

U-Net: 64x64 patches, 5 strided  
convolution layers

NLN: VAE with 64x64 patches, 
ld=64, N=5, alpha=0.75 30



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (II): Out-of-distribution RFI detection

● As a result of the RFI-free patch selection our method trains on 
significantly fewer patches

● In effect this means less training time, which may result in decreased 
power consumption

Model Digital TV (# patches) FM Radio (# patches) Broadband (# patches)

U-Net 22 592 22 784 23 168

NLN 8116 9815 13 034
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (III): Using poor heuristics
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (III): Using poor heuristics

33



75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (III): Using poor heuristics
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3

Results (III): Using poor heuristics
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75% tekst + 25% afbeelding 

Werken met tekst niveaus

Het UvA sjabloon heeft een aantal 
voorgeprogrammeerde tekst niveaus. 
Ga naar ‘Home’ en dan naar ‘Alinea’ 
om eenvoudig te schakelen tussen de 
verschillende niveaus

Niveau omlaag

Niveau omhoog

Tekstniveaus

Platte tekst (24 pt.)

• Bullet (24 pt.)

• Sub Bullet (16 pt.)

Kopje (24 pt)

Kopje (16 pt)

1

2

3

4

5

Afbeelding invoegen

Wijzig de afbeelding door de 
bestaande afbeelding te 
verwijderen. Klik op het 
pictogram dat vervolgens 
verschijnt om een afbeelding 
in te voegen.

Selecteer de afbeelding die u 
wilt invoegen en klik op 
‘Invoegen’

2

1

Wanneer je de afbeelding wilt 
schalen of verslepen, ga dan 
naar ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen’ en klik op 
‘Bijsnijden’. Met de witte 
bolletjes schaal je de 
afbeelding, met de zwarte 
haakjes schaal je het 
afbeeldingskader. 

3
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Results (IV): WIP LOFAR data using AOFlagger

● Work in progress
● U-Net uses 1.92×106 while 

NLN uses 1.35×106 patches
● The drop in performance on 

AUPRC/IoU due 𝛂 is 
poorly calibrated

● Currently labelling dataset 
from LOFAR to perform 
our final evaluations on.
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Conclusions and Future Work

● Using no labels we can get better 
OOD performance than current 
state-of-the-art

● We need significantly less data to get 
comparable and increased 
performance 

● Our method performs well even using 
poor heuristic ground truths as 
“labels” 

● Finalise LOFAR dataset 
● Complete hyperparameter searches 

on models 
● Perform computation performance 

comparison between NLN and 
U-Nets 

● Evaluate on other instruments
● Investigate real-time capabilities

Conclusions Future Work
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