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Sammanfattning 

Flera av Vattenfalls vattenkraftanläggningar har problem med kravis. Problemet är att 
kravisen blockerar vattenintagen till turbinerna och minskar fallhöjden och i vissa 
extrema fall stoppas vattenflödet helt. Kravis är små ispartiklar som bildas i öppet, 
underkylt och turbulent vatten där frusna kärnor är närvarande. En illustrativ 
beskrivning av kravis är att det liknar en snöstorm under vattnet. Partiklarna blir som 
störst 1 till 2 mm, de är väldigt aggressiva och fastnar i varandra och i andra material. 
 
Syftet med arbetet var att hitta en bra och säker metod för att detektera kravis i ett 
tidigt skede. I dagsläget finns ingen sådan metod utan driftpersonalen går mer på 
erfarenhet och känsla för att veta när kravisen bildas. Det finns flera sätt att hindra 
kravis både från att bildas och från att fastna på intagsgrindarna. Ett exempel är att 
koppla spänning till intagsgrindarna för att värma upp dem så att inte kravisen kan 
fastna. En säker detektion skulle göra att uppvärmningen inte sker när det inte är 
någon kravis i vattnet som det ibland gör idag. 
 
Arbetet ledde till att en metod som med hjälp av en undervattensvideokamera, en 
lampa och bildanalys kunde detektera kravis. Bildanalys visade sig vara den bästa och 
den mest lämpliga tekniken, vilket delvis beror på kravisens karakteristiska 
egenskaper. Ispartiklarna reflekterar bara ljus när de är i rätt vinkel mot kameran och 
lampan och med en normal samplingsfrekvens uppträder de bara i en bild. Det gör 
detekteringen enkel på grund av de snabba förändringarna och starka reflexerna 
ispartiklarna har.   
 
Programmet arbetar med enkla metoder. Genom att ta differensen av två efter 
varandra följande bilder hittas snabba förändringar i bilderna. Efter det trösklas 
differens bilden vilket gör att kravisen separeras från bakgrunden. Med hjälp av 
Fouriertransform frekvensspektrum av bilden konstateras sedan om någon kravis har 
detekteras. Är så fallet presenteras resultatet i en bild på skärmen där kravispartiklarna 
är inringade och antalet visas. 
 
 
  



Abstract 
Several of Vattenfall´s hydropower plants have problems with frazil ice. The problem 
is that frazil ice get caught on the trash racks and blocks the water intakes for the 
turbines with a reduced head as result and in really bad cases entire stop of the water. 
Frazil ice is small ice particles that form in super cooled turbulent water in which seed 
nuclei are present. The particles can reach a size of 1 to 2 mm and they are 
enormously aggressive and stick to each other and other materials that are present in 
the water.  
 
The purpose of this report where to find a method that detects frazil ice in an early 
state. No good reliable method is implemented today so the personal at the 
hydropower plants have to feel their way and trust their experiences to know when 
frazil ice is forming. There are several methods to stop the frazil ice from forming and 
get caught on the trash racks. One example is to heat the trash racks so the frazil ice 
cannot get caught on them. This is a very power demanding method so a good 
detection system would minimize the power waste. This is because sometimes the heat 
can be on when there is no frazil ice in the water. 
 
The assignment led to a method that uses an underwater video camera, a lamp and 
image analysis to detect frazil ice in the water. Image analysis turn out to be the best 
technology for this assignment, partly because of the frazil ice characteristics. With a 
normal sample frequency the ice particles appear only in one picture at a time and 
that’s because they only reflect the light when they are in the right angle to the light 
and the camera. The reflection is very strong which, makes the detection rather simple. 
 
The program uses basic methods. First by taking the difference between two following 
images rapid changes (which most of the cases are frazil ice) can be detected. The 
frazil ice particles are then separated from the background by thresholding the 
difference image. Then by doing a fast Fourier transform on the image it can easily be 
stated if there is any frazil ice in the picture by looking at the two-dimensional 
spectrum of the transform. If that’s the case the program shows the image where the 
frazil ice particles are marked and how many particles are present. 
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1 Inledning 
 

Många av Sveriges vattenkraftsanläggningar har problem med kravis vilket är små 
ispartiklar som bildas i turbulent öppet vatten när temperaturen utomhus och i vattnet 
sjunker under 0°C. Problem uppstår när kravispartiklarna kommer i stora mängder och 
fastnar på intagsgrinden och blockerar vattenintaget till kraftverkens turbiner. 
Intagsgrinden är monterat framför vattenintagen för att hindra stora stockar och annan 
bråte att komma in och skada turbinen. När kravisproduktionen är gynnsam kan ett 
intag bli igenfruset på bara några timmar, vilket leder till stora förluster i 
produktionen.  
 
För att motverka att kravis stör produktionen kan exempelvis värme skapas i 
intagsgrindarna för att hindra att kravisen ska fastna. Det är dock ett dyrt 
tillvägagångssätt då det går åt mycket energi att hålla intagen kravisfria. Idag finns 
inget automatiskt system som detekterar när värmen behöver slås på, vilket kan 
innebär att värmen är på i onödan. 
 
Forskning har gjorts hur kravis bildas men inte många har tittat på hur ett 
varningssystem skulle kunna utformas för att varna för problemet. Det finns olika 
metoder för att hindra att kravisen stör produktionen, och de skulle underlättas om en 
indikation gavs när kravis börjar bildas.   
 
Syftet med examensarbetet var att hitta ett sätt att i ett tidigt skede detektera 
uppkomsten av kravis. Det åstadkoms genom att använda sig av en 
undervattensvideokamera och med hjälp av bildanalys detektera kravispartiklar. För 
att hitta den bästa platsen i älven att montera kameran har olika 
vattenkraftanläggningars utseende och deras omkringliggande miljöer studerats. Även 
kravisens temperaturberoende har undersökts. 
  
Avgränsningar av examensarbetet gör att undersökningen har resulterat i en 
specifikation för ett system, och inget färdigt system. Det finns en implementation i 
Matlab för isdetektering som kan överföras till realtid om en prototyp skall byggas. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vattenfall AB 

Vattenfall AB är en av de fem största elproducenterna i Europa och producerar och 
levererar ungefär hälften av den el som används i Sverige. Produktionen sker idag med 
nästan alla tillgängliga energikällor så som vattenkraft, kärnkraft och vindkraft samt 
också fossila bränslen, biobränslen och avfall till el- och värmeproduktion. Vattenfall 
är helägt av staten och hade 35 296 anställda årsskiftet 2003/2004. År 2003 
producerades 160 TWh el, varav 64 TWh kom från vattenkraften [12]. 

2.2 Vattenkraft 

I Sverige finns ungefär 1200 vattenkraftverk, där de hundra största tillsammans 
producerar nästan hälften av den vattenkraftsel vi använder i landet. Några av de 
största producenterna är Harsprånget, Letsi, Porjus och Messaure alla i Lule älv. 
Vattenkraften står för runt 45 % av Sveriges elproduktion vilket gör att vattenkraften 
är landets viktigaste förnyelsebara energikälla. Vattenkraften ger nästan inga utsläpp 
till miljön men den lokala miljön påverkas mycket på grund av dammar, kraftverk och 
regleringsmagasin [12].   

2.3 Vattenkraftverk 

 
Figur 2.1 Ett vattenkraftverk i genomskärning. 1. Vattenintag med intagsgrind. 2. Turbin. 3. Generator. 

4. Transformator [12].  

Vattenkraftverken utnyttjar älvarnas fallhöjd och vattenflöde för att alstra energi. 
Vattnet strömmar från en högre nivå till en lägre nivå, passerar en turbin och får 
turbinaxeln att rotera (se Figur 2.1). Turbinen driver en generator som omvandlar 
turbinens roterande rörelse till elektrisk energi. Lägesenergi blir till mekanisk energi 
som i sin tur omvandlas till elektrisk energi. Transformatorn anpassar spänningen till 
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en lämplig nivå för ledningsnätet. För att öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten 
byggs dammar. Dammarna skapar stora vattenmagasin vilket gör det möjligt att 
anpassa elproduktionen efter säsong och förbrukning [12]. 
 
Elförbrukningen varierar över dygnet. Det går åt mer el på dagen än på natten och mer 
el på vardagar än på helgdagar. I Sverige använder vi också mer el på vintern än på 
sommaren. Hur mycket el som produceras i vattenkraftverken beror också på vädret. 
Har det snöat och regnat mycket är produktionen högre än år då det är ont om vatten i 
sjöar och älvar. [12] Därför är vattenkraften ett bra sätt att kunna lagra energi och 
skapa den när behovet finns. 

2.4 Kravis 

 
Figur 2.2 Bild av hur en kravispartikel ser ut i filmerna. Kravispartikeln är inringad. 

Kravis är små ispartiklar med form och storlek som fiskfjäll (se Figur 2.2). 
Kravispartiklarna är väldigt aggressiva och fastnar på allt i vattnet när vattnet är 
underkylt. Ett stort problem är att kravisen fastnar på intagsgrindarna vilka sitter 
monterade framför vattenintagen till vattenkraftverken (se Figur 2.1). Intagsgrindarnas 
uppgift är att hindra att skräp och stora isblock ska förstöra turbinerna i 
vattenkraftverken. Grindarna är oftast gjorda av rektangelformade stålprofiler med den 
ungefärliga storleken 0.03x0.005m. Profilerna är sammanfogade med en ram (se Figur 
2.3).  
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Figur 2.3 Schematisk figur över Untraverkets vattenkraftverk. Figuren visar var i vattenkraftverket 

intagsgrindarna är belägna. 

Om nog mycket kravis fastnar på intagsgrindarna bildas en vägg för intaget och 
orsakar en fallhöjdsminskning eller i värsta fall totalt stopp. Får turbinen inget vatten 
så stannar den och då produceras ingen el. Detta är ett problem som kostar de svenska 
vattenkraftbolagen mycket pengar varje år [2]. 

2.4.1 Underkylt vatten 

Kravis bildas enbart i underkylt vatten. Underkylt vatten innebär att vattnets 
temperatur sjunker under 0°C. Trots att vattnets temperatur sjunker under fryspunkten 
bildas inget istäcke på grund av att vattnet är så turbulent att isen inte kan lägga sig, 
utan blandas hela tiden med vattnet. Temperaturen i vattnet behöver bara sjunka med 
några hundradels grader under 0°C för att kravis ska börja bildas [1]. Underkylt vatten 
uppstår när en stor mängd värmeenergi lämnar vattnet. Det är förenat med låga 
lufttemperaturer (under –6°C) och öppet vatten. För att turbulensen ska bli nog stor 
måste älven ha en strömhastighet av minst 0.6 m/s. Oftast uppstår underkylt vatten när 
lufttemperaturen hastigt sjunker, till exempel vid nätter med klart väder [3]. 

 
Figur 2.4 Luft- och vattentemperatur vid Untraverket under november och december. 
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Temperaturen i luften har stor betydelse för underkylningen av vattnet. Mätningar har 
gjorts över luft- och vattentemperatur under ett försök att kartlägga bildning av kravis 
(se Figur 2.4). Undersökningen gjordes av Annika Andersson för Luleå Tekniska 
Universitet. I grafen i figur 2.4 syns att lufttemperaturen måste falla ganska drastiskt 
för att kravis ska bildas och det syns också att det inte bildas vid varje temperaturfall 
[1]. Det kan vara en följd av att andra väderleksförhållanden, till exempel 
vindhastighet eller vindriktning, inte är gynnsamma för att kravis ska bildas.  

2.4.2 Bildning av kravis 

Helt rent vatten har en fryspunkt på –40°C. Det vatten vi dagligen kommer i kontakt 
med är förorenat vatten, det innehåller salter, bakterier och andra partiklar.  
Föroreningar fungerar som katalysatorer för att vattnet ska frysa. En katalysator 
påskyndar en reaktion hos ett ämne utan att själv påverkas, vilket gör att vanligt vatten 
fryser vid 0°C [4].  
 
För att kravis ska bildas måste det förutom underkylt och turbulent vatten också finnas 
små frusna partiklar. Kravisen bildas runt dessa kärnor. Kärnorna kan till exempel 
bestå av snöflingor, frusna jord- eller vattenpartiklar, vilka till exempel bildas när ånga 
avges från vattnet och fryser i den kalla omgivningen. När partiklarna sedan faller i 
vattnet möjliggör de kravisbildning. Efter hand växer sig ispartiklarna större, då kan 
även små bitar av kravisen brytas lös och på det viset skapa nya kärnor [6]. 
 
Kravisen genomgår olika stadier under sin uppkomst. De första partiklarna bildas 
alltid vid vattenytan där kärnorna finns. De kravispartiklar vilka sedan bildas kan 
liknas vid ett fiskfjäll eller en rund skiva och är vid gynnsamma förhållanden som 
störst 1 till 2 mm i diameter med en tjocklek runt 10 till 100 µm. De partiklarna 
blandas över alla vattendjup på grund av turbulensen i vattnet. I det andra stadiet 
börjar nålliknande spetsar växa ut från skivorna. Dessa spetsar bryts ofta av och bildar 
nya kärnor för kravisen. Under det tredje stadiet har ispartiklarna blivit så stora att de 
börjat kollidera med varandra och börjat bilda anhopningar av slaskis. Det fjärde 
stadiet innebär att anhopningarna av kravis har växt i storlek så att de inte påverkas av 
turbulensen i vattnet utan flyter vid ytan [2]. 

2.4.3 Kravis på intagsgrindarna 

Det omgivande vattnet runt intagsgrindarna rör sig för fort för att is ska frysa fast på 
dem, den enda is som fastnar är kravisen som kommer med vattnet när vattnet är 
underkylt [2].  
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Figur 2.5 Kravisbildning mot djup vid Untraverket (5 december, 1990)  

Den första kravisen fastnar alltid på den sida av gallren som är mot strömmen och i de 
flesta fall kring 2 meter ner under vattenytan (se Figur 2.5). Det beror på att 
vågbrytaren räcker ungefär 1,5 meter under vattenytan vilket gör att vattnet trycks ner 
till det djupet. Kravisen växer först upp mot ytan på varje galler innan den fortsätter 
ner mot botten av intaget. Det är vid vattenytan som kravisen först bildar en 
sammanbunden yta mellan gallren och gör att vattnet måste strömma under isen. Det 
gör att fallhöjden minskar. 
  
Formel för turbineffekt: 
 

HgQP ⋅⋅⋅⋅= ρη    (2.1) där
   
  
  
  
 
 
 
Ekvation (2.1) visar att effekten i turbinen minskar proportionellt med en minskad 
fallhöjd. När kravisen har fastnat på gallren kan den vid vissa vattenkraftverk 
mekaniskt skrapas bort med hjälp av en stor skrapa vilken också används för att ta bort 
buskar, träd och annat skräp som kommer med vattnet och fastnar i gallren. Det tar tid 
att skrapa bort isen från gallren och då har redan produktionen sjunkit. I värsta fall 
måste intaget stängas för att rensa bort kravisen [2]. 
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2.4.4  Metoder för att förhindra problem med kravis 

 
Figur 2.6 Hur det kan se ut när intagsgrindarna är täckt med kravis och blockerar intaget helt [1].  

För att skydda sig mot att kravisen ska blockera intagen (se Figur 2.6) finns många 
olika metoder. Ett sätt är att titta på väderleksrapporten och försöka förutspå när 
väderleksförhållanden kan innebära kravis och då slå på spänning genom gallren 
vilket genererar värme. Ett vattenkraftverk med fem intag, varje med en yta av 100 m2, 
kommer då att använda cirka 1 till 3 MW för att värma upp intagsgrindarna [2]. Den 
energin skulle kosta ungefär 17 000-50 000 SEK per dag med ett energipris på 730 
SEK per MWh. Vid vissa kraftverk är en kätting placerad vid intagsgrindarna för att 
på den detektera när det börjar bildas kravis och då börja uppvärmningen. Att värma 
upp intagsgrindarna är ett väldigt kostsamt sätt att skydda sig mot kravis. Speciellt då 
de metoder som används för att detektera kravis är väldigt osäkra och gör att 
uppvärmningen sker i vissa fall när det inte är någon kravis i vattnet.  
 
Ett annat sätt är att sänka farten på ytvattnet så att ett istäcke bildas [3]. I vissa fall 
används nät och ibland bommar för att sänka farten på ytvattnet och då underlätta 
isläggning. När isen har lagt sig isoleras vattnet så att det inte blir underkylt och då 
kan ingen kravis bildas. Dock återstår problemet om inte en större del av älven kan 
isläggas för då kan kravisen bildas uppströms och sedan transporteras under istäcket 
till intagen. Detta kan också skapa störningar genom att kravisen fastnar på undersidan 
av istäcket och på botten. Då bildas undervattensdammar vilka kan skapa stora 
svårigheter vid islossningen. Vid Bodens kraftverk har en ombyggnation gjorts så att 
vattennivån framför kraftverket har höjts med 2,5 meter vilket har medfört mycket 
mindre problem med kravis. Det beror på att det extra djupet gör att ytvattnet inte fick 
samma höga hastighet och på grund av det så lägger sig ett istäcke och problemet 
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försvinner. Hastigheten på ytvattnet ska vara under 3 m/s för att ett istäcke ska lägga 
sig. 
 
En annan metod är att ta det varmvatten som ofta produceras som biprodukt vid olika 
industrier, till exempel kylvatten, och styra om det mot intagsgrindarna. Idag dumpas 
ofta detta varmvatten bara rakt ut i älven nedströms men skulle då istället kunna styras 
om och användas för att motverka kravisproblemen [2].
 
Olika material och form på intagsgrindarna har provats för att se om det skulle kunna 
hindra kravisen att fastna. Vid ett av försöken täcktes några av stålgallren med en 
gummiyta. Det gjorde ingen skillnad utan isen fastnade på gallren ändå. Den stora 
skillnaden var när kravisen skulle rensas från intagsgrindarna, då isen lossnade 
betydlig lättare från gummit än från stålet. Även olika former på gallren har provats i 
labmiljö men ingen större skillnad upptäcktes [2].
 
I norra Sverige uppkommer problemen med kravis oftast bara en till två gånger per år 
på grund av att det är minusgrader hela vintern. I södra Sverige är problemen större på 
grund av de milda vintrarna där temperaturen kan variera mellan plus- och 
minusgrader lite till och från. 
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3 Metod: Bildanalys 
Överallt i våran tillvaro möter vi signaler, det kan vara: 

• Elektriska signaler, som ström, spänning eller magnetfält. 
• Mekaniska signaler, som momentkrafter eller hastigheter. 
• Akustiska signaler, vibrationer eller ljudvågor. 
• Signaler relaterade med fysisk vetenskap, som tryck, temperatur eller 

koncentrationer [10]. 
 

 
Figur 3.1 I bild A visas en kontinuerlig signal och i B samma signal uttryckt med en diskret variabel. En 

diskret variabel antar bara ett värde med ett bestämt avstånd mellan varje värde. Till exempel 
1, 2, 3, osv.  

Signaler kan uttryckas matematiskt som en funktion av en eller flera oberoende 
variabler.  Variablerna kan antingen vara kontinuerliga eller diskreta vilket ger de 
olika graferna i figur 3.1. De kan vara beroende av en variabel, till exempel tal vilket 
kan uttryckas som akustiskt tryck som en funktion av tiden. Eller av flera variabler, till 
exempel en bild vilken kan representeras av ljusstyrkan som en funktion av två 
spatiala variabler [8].  
 
Genom den snabba utvecklingen av digitaltekniken har signalbehandling blivit en stor 
del av våra liv, kanske ofta utan att vi tänker på det. Ta till exempel 
digitalfotografering där det på ett enkelt sätt tas ett foto, som sedan överförs till en 
dator där bilden kan redigeras med hjälp av olika program. Genom att ändra på bilden, 
till exempel av kontrast eller ljusstyrka och sedan skriver ut bilden till ett pappersfoto 
används filtrering och sampling vilka är två av signalbehandlingens grunder.  
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3.1 Digitala bilder 

 

 
Figur 3.2 Bilden visar hur en digital bild är uppbyggd. 

En svart-vit digitalbild är en funktion i två dimensioner f (x, y), där amplituden av f är 
intensiteten eller gråskalan i bilden i punkten x, y. Funktionen lämnar som resultat ett 
värde i varje punkt vilket gör att ett rutnät kan skapas. Rutorna kallas bildelement eller 
pixlar (se Figur 3.2). En bilds upplösning bestäms av antalet pixlar och hur många 
gråskalor som bilden kan använda sig av. Bilderna kan också vara i färg och då 
används till exempel ett format som består av tre bilder i tre olika färgskalor, rött, 
grönt och blått och kallas RGB skala. Dessa bilder beskriver hur mycket av de 
respektive färgerna varje pixel består av [5]. 
 

 
Figur 3.3 Siffrorna ger bilden till höger där 0 är svart och 255 är vitt.  

När en bild läses in i Matlab kommer bilden att representeras av en matris med värden 
där varje värde motsvara en pixel (se Figur 3.3). Dessa värden består av heltal mellan 
0 och 255, där 0 motsvara svart och 255 motsvarar vit. Det gäller vid gråskaliga bilder. 
När bilden sedan analyseras är det dessa värden, ensamma och i förhållande till sina 
grannar, som används.  

3.2 Sampling 

Det flesta signaler vi dagligen möter är kontinuerliga. Att använda sig av en sådan 
signal i en dator skulle innebära en oändlig mängd data. Därför måste signalen 
bearbetas för att minska antalet data till en hanterlig mängd. Det görs genom att 
sampla signalen. Att sampla en kontinuerlig signal innebär att ett visst antal punkter 
tas ut för att representera signalen. Sampling kan ses som ett ”pulståg” av 
diracfunktioner, en funktion som bara antar värdet 1 i en punkt, multiplicerat med den 
kontinuerliga signalen och skapar då den samplade signalen.  Avståndet mellan 
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diracfunktionerna eller de samplade punkter ska vara samma och kallas T . T  
representerar tiden mellan varje sampel. För att få samplingsfrekvensen  , antal 
sampel per sekund, delas 1 med 

samf
T  enligt    

 

T
f sam

1
=   (3.1) 

 
vilket ger antal sampel per sekund (Hz). Ett bra exempel på sampling är film, där en 
kontinuerlig scen delas upp till en sekvens av stillbilder. Bilderna tas med samma 
tidsavstånd hela tiden och en vanlig samplingsfrekvens är 24 bilder per sekund. 
Sampling är i grunden en utvald och begränsad mängd data under en begränsad tid 
från en obegränsad tidskontinuerlig datakälla. I fallet med film är de 24 bilderna tagna 
under en sekund det urvalet av data under den sekunden. När vi sedan tittar på filmen 
fyller våra ögon och hjärna igen luckorna mellan bilderna och vi upplever att filmen är 
kontinuerlig. Åtgärden att fylla igen luckorna mellan bilderna kallas rekonstruktion.  
Rekonstruktion är generellt sett tekniken när en samplad signal återskapas till en 
kontinuerlig tidssignal. När signaler rekonstrueras är det naturligt att det uppkommer 
interferens, luckorna fylls igen med något som tros ska vara där [5].  
 
Den fundamentala interferensen som uppkommer vid sampling kallas vikning. I filmer 
är detta ett känt fenomen. Antag att en scen innehåller ett mot klockan roterande hjul. 
Så länge som rotationshastigheten är lägre än halva antalet bilder per sekund, 
registrerar vår hjärna rätt rotationshastighet. När rotationshastigheten är högre än det 
värdet kommer hjulet att verka rotera åt andra hållet, med klockan, med en sänkt 
hastighet. Hastigheten bestäms då genom antalet bilder per sekund minus den verkliga 
hastigheten. När hastigheten är samma som antalet bilder per sekund så verkar det som 
om hjulet har stannat eftersom hjulet är filmat i samma position hela tiden. Sampling 
är en fundamental del i digital signalbehandling och att undvika vikning är den 
viktigaste aspekten av sampling [5]. För att undvika vikning ska 
 

max2
f

f sam >  (3.2) 

 
av det samplade mediet. 

 
Figur 3.4 Övre delen av figuren visar en färgskala med 256 olika skalor, den under en med 16. 
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Vid sampling av en tidskontinuerlig signal fås värden med oändligt många decimaler. 
En dator kan inte arbeta med så många decimaler utan den avrundar talen till ett av 
användaren bestämt antal, det kallas kvantisering av värdena. Ett exempel är en 
digitalisering av en gråskalig bild som kommer att gå från en flytande gråskala till en 
gråskala som består av 256 olika värden. Trots den förändringen uppfattar inte våra 
ögon någon skillnad så länge bilden består av ett tillräckligt stort antal pixlar och 
skalor (se Figur 3.4). 

3.3 Fouriertransformen 

 
Figur 3.5 I bild A summan av de tre andra funktionerna. Funktionen i bild B har en frekvens på 8 Hz, 

bild C 1 Hz och bild D 40 Hz. 

Fouriertransformen har fått sitt namn av Jean Baptiste Joseph Fourier. Det var han 
som under början av 1800-talet upptäckte att alla periodiska funktioner kan utryckas i 
summor av sinus- och cosinusfunktioner med olika frekvenser (se Figur 3.5). Varje 
funktion multipliceras med olika koefficienter. De summorna kallas idag för 
Fourierserier. Det spelar ingen roll hur komplicerad funktionerna är, så länge de är 
periodiska och följer några inte så strikta matematiska regler kan de representeras med 
Fourier summor.  
 

∫
∞

∞−

∞<dttx )(  (3.3) 

 
Även funktioner som inte är periodiska kan representeras med summor av sinus- 
och/eller cosinusfunktioner multiplicerade med en viktfunktion, så länge arean under 
funktionen är ändlig enligt ekvation (3.3), det är det som är Fouriertransformen. 
Fouriertransformen har fler användningsmöjligheter än vad Fourierserierna har men 
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de har båda det gemensamt att de kan återskapa funktionerna helt med hjälp av en 
inversprocess utan att förlora någon information. Eftersom det är enklare att hantera 
signaler och filter i frekvensrummet är Fouriertransformen ett utmärkt instrument för 
signalbehandling [5]. 
 
Fouriertransformen kan skrivas i både en och två dimensioner, här beskrivs den 
tvådimensionella som används vid bildanalys. Den matematiska definitionen för den 
diskreta, tvådimensionella Fouriertransformen är   
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  (3.4) 

för  och 1,...,2,1,0 −= Mu 1,...,2,1,0 −= Nv  och där 1−=j .  Från ( )vuF ,  
erhålls inversen av Fourier transformen enligt ekvationen  
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för  och 1,...,2,1,0 −= Mx 1,...,2,1,0 −= Ny . Där variablerna u  och v  är 
transform- eller frekvensvariabler och  och  är spatial- eller bildvariabler. Den 
endimensionella transformen kan manipuleras av att  

x y

 
)sin()cos( θθθ je j +=  (3.6) 

 
enligt Euler´s formel och att ( ) θθ coscos =−  till 
 

[ ]∑
−

=

−=
1

0
2sin2cos)(1)(

M

x
MuxjMuxxf

M
uF ππ  (3.7) 

 
för . För varje värde av så summeras alla värden av funktionen 

 multiplicerat med sinus och cosinus funktioner med varierande frekvenser, 
frekvensen vilka styrs av värdet på u . På det sättet skapas funktionen . De rum, 
värden av u , som  sträcker sig över kallas frekvensrummet. Därför bestämmer 

frekvenserna för komponenterna i transformen [5]. 

1,...,2,1,0 −= Mu u
)(xf

)(uF
)(uF

u
 
En prisma är en fysisk anordning som separerar ljus i olika färgkomponenter, 
beroende av våglängd eller frekvens. Fouriertransformen kan ses som en ”matematiskt 
prisma” som delar upp funktioner i dess olika komponenter, beroende av frekvens. 
Fouriertransformen låter oss beskriva en funktion med hjälp av funktionens 
frekvenskomponenter, vilket är ett kraftfullt koncept vid till exempel linjär filtrering. 
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Fouriertransformen skapar imaginära komponenter men för att underlätta analysen 
används polära koordinater enligt 
 

),(),(),( vuevuFvuF φ−=  (3.8) 
 
där 
 

2122 ),(),(),( vuIvuRvuF +=  (3.9) 

 
kallas för spektrum av transformen, och  
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vuIvuφ  (3.10) 

 
kallas för fasvinkeln eller fasspektrum av transformen. I ekvation (3.9) och (3.10) är 

 och  de reala och imaginära delarna av . Transformens 
spektrum visar funktionens frekvensutbredning. Genom att studera transformen i 
punkten  och  

),( vuR ),( vuI ),( vuF
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ger transformen ett medelvärde av funktionen ( )yxf , . Om funktionen är en gråskalig 
bild är det medelvärdet av gråskalan i bilden [5]. 

3.4 Filtrering 

Filtrering kan göras både analogt, med förstärkare, resistorer och kondensatorer, och 
digitalt i en dator. Teoretisk finns inga gränser för de analoga filtren, men på grund av 
tekniska problem opererar dagens förstärkare bara upp till några 100 kilohertz. 
Analoga filter arbetar med tidskontinuerliga signaler och kan till exempel vara 
känsliga för brus, olinjäriteter och dynamisk räckviddsbegränsningar. Detta till 
skillnad från digitala filter som arbetar med och genererar diskreta tidssignaler. Oftast 
implementeras filtren i en dator där filtrens frekvensområde alltid är ändliga och 
begränsade till halva samplingsfrekvensen. Digitala filter är exakt bestämda av datorns 
ordlängd, och är linjära, flexibla och perfekt repeterbara. De lider inte av internt brus 
och har ingen begränsning i den dynamiska räckvidden om de implementeras i flyttal 
[10].  
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För att lättare visualisera filter användes Fouriertransformen för att få frekvensbilden 
av olika filter. Ett enkelt exempel på ett filter är det Gausiska filtret. Låt  
beteckna ett Gausiskt filter i frekvensdomänen givet av ekvationen 

)(uH

 
22 2/)( σπ−= AeuH  (3.12) 

 
där σ  är standardavvikelsen av den Gausiska kurvan. Det kan visas att det 
korresponderande filtret i tidsdomänen har följande utseende 
 

22222)( xAexh σπσπ −= . (3.13) 
 
Ekvation (3.12) och (3.13) representerar ett betydelsefullt resultat av två anledningar: 
(1) De utgör ett fouriertransform par, båda komponenterna är Guasiskt fördelade och 
reella. Det förenklar analyserna betydligt eftersom ingen hänsyn behövs tas till 
komplexa tal. Dessutom är Gausiska kurvor intuitiva och enkla att manipulera. (2) 
Dessa funktioner uppträder som motsatser, med andra ord när  har en bred 
profil (högt värde på 

)(uH
σ ), har   en smal profil och vise versa [5]. )(xh

 
Analys av digitala bilder har oändligt med möjligheter. Två exempel på filtrering, eller 
pre-processing som det också kallas, av bilder är kantdetektering och tröskling.  I figur 
3.6 visas kantdetektering med hjälp av Canny metoden som är en av flera 
kantdetekteringsmetoder.  
 

 
Figur 3.6 Kantdetektering med Canny metoden i Matlab med en threshold på 0,59. 

Canny metoden hittar kanter genom att söka efter lokala maxima av bildens gradient i 
varje punkt. Gradienten beräknas med hjälp av derivatan av ett Gausiskt filter. 
Metoden använder sig av två trösklar, för att detektera starka och svaga kanter, och 
inkluderar de svagare kanterna i svarsbilden endast om de är sammanlänkade med 
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starkare kanter. En svag kant är där derivatan är låg, skillnaden i gråskalan är liten och 
en stark kant är där derivatan är hög, skillnaden i gråskala stor. Därför är det minst 
sannolikt att denna metod luras av brus än de andra kantdetekteringsmetoderna, och 
mest sannolikt att den detekterar de riktiga svaga kanterna [11]. 
 
Ett andra exempel på filtrering är tröskling vilket är en av de grundläggande 
teknikerna inom bildanalys. Vid tröskling behålls de pixlar i bilden som har ett 
grånivåvärde över ett bestämt tröskelvärde, övriga anses inte vara intressant. Tekniken 
kan generera en binärbild bestående av svarta och vita pixlar enbart, vilket nästan 
alltid används när objekt ska kännas igen eller formbestämmas [9]. Värdet på tröskeln 
avgör hur objekten separeras från bakgrunden. En sådan tröskling skulle kunna 
jämföras med ett idealt högpassfilter. 

 
Figur 3.7 2 dimensionella filter. Där hög- och lågpassfiltren kan liknas vid en brunn.  

Ett idealt filter innebär att de är skapade i raka linjer. I praktiken kan inte ett filtersvar 
vara helt rakt utan varierar kontinuerligt som en funktion av frekvensen. De är inte 
exakt 1 i passbanden, de frekvensband som filtret släpper igenom, och inte 0 i 
stoppbanden. Detta kan jämföras med ett ”vanligt” filter där det uppkommer 
insvängningar och andra fenomen som inte gör filtren exakta. I figur 3.7 visas ett hög- 
och ett lågpassfilter i två dimensioner där svängningarna syns tydligt, högpassfiltret 
kan liknas vid en brunn och lågpassfiltret vid en upp- och nervänd brunn. 

3.5 Kamerateknik 

Kameran är en viktig del när det gäller bildanalys eftersom det är där bilden skapas. 
Den viktigaste delen av kameran är bildfångaren (imager), en konstruktion som 
överför optiska bilder till elektriska signaler. Det finns olika konstruktioner för 
videokameror och CCD (Charge-Coopled Divices) konstruktionen som beskrivs här 
har använts i arbetet. En CCD-sensor är en pixelstor, ljuskänsligt, halvledarelement 
vilket genererar och lagrar en elektrisk laddning när den belyses. CCD-imager består 
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av en mängd CCD-sensorer arrangerade i ett rektangelformat mönster på vilket bilden 
fokuseras. Där då CCD-sensorena genererar olika laddningar på grund av hur mycket 
de belyses. Sedan lagras och skickas laddningen till ett shift-register, där det spatiala 
mönstret av laddningar konverteras till en tidsvarierande ström, videosignalen. 
Fördelen med CCD jämfört med de äldre konstruktionerna för att fånga bilder är att 
den har en vidare dynamisk frekvens, obefintlig tidsförskjutning, längre livslängd och 
bättre grundläggande karakteristisk prestanda [7]. 
 
För att sedan spara videosignalen på ett videoband användes magnetisk avspelning.  
Magnetisk avspelning görs genom att strömmen som genererats av imagern skickas 
genom en metalltrådslinda som är lindad runt en kärna av något magnetiskt ämne, 
videohuvudet. Videohuvudet skapar ett magnetiskt fält och genom att tillföra lagom 
rörelse mellan videohuvudet och ett plastband, som har en yta av ett magnetiskt 
material, registreras informationen på bandet. Magnetfältet gör att informationen 
sparas i form av ett mönster av Nord- och Sydpoler olika kraftiga beroende av 
videosignalens magnitud [7]. Liknande en diskret sinus signal med positiva och 
negativa värden. Genom att överföra den information som då lagrats på videobandet 
till ett digitalt videoband kunde sedan filmen läsas in i datorn för bearbetning. 

3.6 Överföring analog till digital video 

För att kunna överföra analog film till digital film måste filmen först samplas och 
sedan kvantiseras. Det sker när filmen kopieras från VHS- (Video High Standard) 
eller video8-band till ett DV-band (Digital Video). När det är gjort måste filmen kodas 
så att de program där filmen ska spelas upp och analyseras får den information de 
behöver om till exempel upplösning, färgsättning, antal bitar per pixel, antal 
bilder/sekund, etc. 
 
Ett DV-band hanterar datamängder av 12 Mb/s, vilket ger en hög kvalité för vanlig 
TV-visning med komprimering. Videosamplingsfrekvensen för ett DV-band ligger på 
13,5 Mhz. Den datamängd som måste hanteras vid sampling ligger kring 120 Mb/s, 
därför måste informationen komprimeras med 10:1 vilket görs med hjälp av den DCT 
(Diskreta Cosinus Transformen). Det ger bra bild kvalité och bra SNR (Signal to 
Noise Ratio) [7]. Filmen digitaliserad med hjälp av Pinacle Studios där det är enkelt 
att bestämma lämpligt filformat. Här valdes en grå färgskala med 256 värden, en 
storlek mellan 288x288 och 360x360 pixlar och filformatet AVI (Audio Video 
Interleaved). De kodades med Cinepack Codec eftersom Matlab stöder denna codec. 
Helt fyrkantiga bilder valdes. Filmen kan sedan analyseras digitalt bild för bild i 
Matlab. 
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4 Genomförande 
En lämplig problemlösningsmetod valdes ut för att strukturera upp de frågeställningar 
vilka framkommit under den inledande fasen av projektet. Den valda metoden 
kommer ursprungligen från Ryssland och kallas TRIZ eller TIPS (Theory of Inventive 
Problem Solving) [13]. Den ursprungliga idén föddes under efterkrigstiden för att 
klara av kapprustningen med USA. Den modifierades något för att passa just detta 
problem. Enligt metoden delas arbetet upp enligt följande: 
 
 

 
Figur 4.1 TRIZ eller TIPS metoden i en förenklad form. 

Genom att dela upp arbetet i mindre beståndsdelar strukturerades arbetet upp och var 
lättare att överskåda. Problemet i stort var enkelt att definiera, kravis är ett stort 
problem för vattenkraftverken. Det finns metoder för att minska problemen men det 
finns inget säkert sätt att bestämma när det bildas kravis och varna driftingenjörerna. 
Efter att studerat hur och vid vilka förhållanden kravis bildas och även kravis optiska 
och fysiska egenskaper kunde problemet delas upp i dess beståndsdelar.  
 
Genom att lista de uppkomna idéerna i inledning av arbetet och den problematik de 
fanns för att genomföra dem hittades en bra och realiserbar lösning: 
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1. Mätning av vattentemperaturen med en termometer. På grund av att 
kravis inte bildas varje gång vattnet blir underkylt är detta ingen bra 
detektionsmetod. Termometern måste även vara noggrant kalibrerad 
eftersom underkylningen kan vara några hundradels grader. 

2. Filmning med övervakningskamera av kätting i vattnet uppströms 
från vattenkraftverket. När kravis börjar bildas fastnar isen på kättingen 
och detektion kan ske.  Eftersom kättingen måste ligga vid vattenytan för 
att kameran ska kunna filma den är det svårt att avgöra om det är kravis 
som fastnat på kättingen eller vanlig is som har börjat frysa vid ytan och 
fastnat. Mörker är också ett problem då vattenytan ger konstiga reflexer vid 
belysning. 

3. Undervattensvideokamera som sitter där vattnet är så turbulent som 
möjligt. Filmning under vattnet gör det enklare att avgöra om det är vanlig 
is eller kravis. Belysningen kommer även det att befinna sig under vatten 
vilket gör att ytreflexer inte kommer vara ett problem. Problemet kommer 
att vara montering och utrustning. Filmer finns för att testa om det 
fungerar. 

 
Detta var de tre huvudidéerna varav den tredje valdes på grund av de bästa 
förutsättningarna. Efter att ha undersökt närmare möjligheterna för genomförande och 
studiebesök vid tre vattenkraftverk där driftpersonalen tillfrågades vad de tyckte om 
förslaget, bestämdes att det skulle göras en djupare undersökning av idén. 
Studiebesöken gjordes vid vattenkraftverken vid Vittjärv, Boden och Älvkarleby där 
det var dokumenterat att problem med kravis fanns. 
  
Genom att titta på lösningen under punkt 3 ovan och dess förutsättningar i en 
motsägelsematris kunde vi konstatera om förslaget var genomförbart och se hur det 
skulle fungera med befintliga lösningar. Motsägelsematrisen hjälper också till att se så 
det inte skapade för stora problem och har följande utseende: 
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Figur 4.2 Motsägelsematris för att analysera förutsättningarna för lösningen.  

Efter att analys gjorts av matrisen och hänsyn tagits till detektionssäkerhet och 
förutsättningar för implementering, bestämdes att metoden med en 
undervattensvideokamera tillsammans med bildanalys skulle genomföras. Detta 
berodde på att det verkade vara den säkraste och bästa metoden och att det fanns 
möjlighet att låna kamera och annat material från Anders Sellgren vid Luleå Tekniska 
Universitet, avdelning för Förnyelsebar energi. Dessutom fanns det intressant material 
och filmer som Annika Andersson kunde tillhandahålla [2]. Vid en inledande 
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undersökning för att kontrollera om bildanalys fungerar för att detektera kravis, 
användes filmer från tidigare studier gjorda vid Untraverket. Där hade kameran 
monteras på en av skräprensarna för att filma när intagen fryser igen på grund av 
kravis. Kameran kunde då filma längs med intagsgrindarna. Dessa försök visade att 
detektering av kravis kunde ske med hjälp av bildanalys.  

4.1 Laboration 

Eftersom det är svårt att förutspå när och var kravis bildas i älvarna bestämdes att en 
laboration för att försöka skapa kravis på konstgjord väg skulle genomföras. Syftet 
med laborationen var att försöka skapa kravis och filma den med hjälp av en 
undervattensvideokamera. En mer utförlig lista av den använda materielen finns i 
Bilaga 1.  För att kontrollera att utrustningen fungerade testades den först i normal 
temperatur och kravis simulerades med små pappersbitar som släpptes ner i poolen. 
Detta för att kunna ställa in kameran på rätt objektivavstånd och se vilken bakgrund 
som gav den bästa bilden, vilket visade sig vara en svart bakgrund.  
 

 
Figur 4.3 Laborationsutrustning: 1. Badpool. 2. Paddelhjul. 

Försöket var även ett test av paddelhjulet (se Figur 4.3) för att se om det skapade nog 
turbulens i vattnet och om poolen var nog stor. Efter det lyckade försöket flyttades 
hela utrustningen till frysrummet vilket tillhör Betonglaboratoriet vid Älvkarleby. 
Temperaturen i frysrummet hölls kring -15°C under dagen. 
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Figur 4.4 Laborationsutrustning: 1. Kamerahöljet för att filma under vattnet. 2. Video 8 Kamera. 3. 

Temperaturlogger. 4. Termometer. 5. Dator för att lagra temperaturdata. 

För att slippa använda paddelhjulet under hela dagen användes en temperaturlogger 
för att registrera vattnets temperatur. Mätningarna skickades varje sekund till en dator 
där data sparades (se Figur 4.4).  Laborationen startade klockan 9.37 och vid 18.30 
tiden började vattnet närma sig 1°C.   
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Figur 4.5 Vattentemperaturen under laborationen. 

Vattentemperaturen stannade just under 1°C och planade ut där (se Figur 4.5). För att 
sänka temperaturen ytterligare tillsattes snö samtidigt som paddelhjulet skapade 
turbulens i vattnet. Det gjorde att temperaturen sjönk under 0°C. Under den tiden 
filmades vattnet med hjälp av undervattenskameran. Tyvärr gick undervattenslampan 
sönder vilket gjorde att ljuset inte blev det bästa men kravisliknande partiklar syns på 
filmen och filmen gick att analysera i Matlab. 

 Sida 22 

 



Vattenfall Utveckling AB  

  

 
5 Resultat: Bildanalys i Matlab 

Isdetektion med bildanalys fungerar på ett tillfredsställande sätt med de filmer som har 
funnits att tillgå. Det har resulterat i ett program i Matlab där en AVI fil läses in och 
detektion av kravis sker, för en mer detaljerad beskrivning av programmet se Bilaga 2. 
För att kunna utforma ett program för detektering av kravis måste först kravisens 
speciella egenskaper förklaras. Kravispartiklarna liknar små tunna skivor som flyter 
omkring i vattnet. På grund av att kravisen är så tunn reflekterar de bara nog mycket 
ljus när de har rätt vinkel mot kamera och lampan. När de reflekteras i bilderna blir de 
väldigt ljusa fläckar i bilderna vilket ger ett högt värde i den gråskalan som bilden 
består av.  Eftersom vattnet är turbulent när kravis uppkommer gör det att ispartiklarna 
endast fokuseras i en bild för att sedan försvinna i nästa. Det är dessa egenskaper som 
utnyttjas för att detektera kravisen. 
 
För att detektera snabba förändringar tas differensen mellan två bilder.  Den ”nya 
bildens” värden minus den ”gamla bildens” värden. På så sätt behålls alla nya 
förändringar till skillnad från till exempel skräp som rör sig betydligt långsammare 
och då kommer att försvinna ur bilden. Därefter trösklas bilden bestående av 
differensen mellan två bilder för att urskilja kravispartiklarna från bakgrunden. 
Trösklingen gör att bara de ljusa kravispartiklarna behålls i bilden och skräp och annat 
som kan komma med vattnet försvinner på grund av att de inte reflekterar lika mycket 
ljus. 

 
Figur 5.1 Den trösklade differens bilden 

I figur 5.1  ses tydligt de 6 kravispartiklarna som ska detekteras. Genom att 
Fouriertransformera den trösklade differensbilden kan kravispartiklarna detekteras på 
grund av att när kravis förekommer i bilden uppkommer det en frekvenstopp i 
Fourierrummet. Ett bestämt gränsvärde reglerar när frekvenstoppsvolymen är nog stort 
för att visa att det är kravis i bilden. Därefter skickas bilden vidare till en annan 
funktion som räknar antalet partiklar och bestämmer storleken på partiklarna. 
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Figur 5.2 Bild av detektion av kravis 

När sedan kravispartiklarna är detekterade i bilden ritas en ruta runt omkring den/dem 
och den/de presenteras i en bild tillsammans med antalet partiklar (se Figur 5.2). Det 
gör även att programmet pausas och fortsätter inte förrän användaren klickar på 
bilden. Detta för att användaren också ska kunna avgöra om partiklarna är nog stora 
och att det är kravis. Programmet tittar också på hur stora, i pixlar, kravispartiklarna är 
då det kan förekomma störningar i bilden som oftast är större eller mindre än 
partiklarna och dessa sorteras då bort. 
 
Resultaten har blivit ett program som detekterar kravis i en AVI-film. Tyvärr fanns det 
ingen film med hela förloppet av kravisbildning. Det skulle då kunna införas en 
räknare som konstaterar hur länge kravisproduktionen har pågått.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Detektion av kravis med bildanalys fungerar på ett tillfredställande sätt i de 
försöksfilmer som har använts i arbetet och med en samplingsfrekvens på 24 bilder 
per sekund. Tyvärr kunde inte kravis filmas i sin naturliga miljö på grund av att den 
lånade utrustningen inte klarade av att filma längre än 1,5 timme och att lyckas pricka 
in precis rätt tidpunkt och plats för kravis var ett för tidsödande arbete. Men enligt 
specifikationen nedan skulle ett sådant försök kunna genomföras med hjälp av bättre 
utrustning.  

6.1 Specifikation  

En fungerande detektion av kravis med bildanalys kräver en digitalvideokamera som 
kan leverera cirka 24 bilder per sekund. Med den samplingsfrekvensen fångas 
kravispartiklarna bara i en bild och risken för att en liknande partikel ska finnas på 
samma ställe i nästa bild minskas till skillnad från snabbare sampling. Kameran bör 
placeras helst bara några decimeter under vattenytan och där vattnet i älven strömmar 
starkast, eftersom det är där kravisen börjar bildas först. Där vattnet strömmar starkast 
är risken för att kameran fryser fast också minst. Tillsammans med kameran måste det 
även finnas belysning för att kunna få den effekt av kravisen som önskas för att kunna 
detektera den. Kameran får heller inte vara för nära ytan då det kan ge oönskade 
effekter av ytvattnets rörelser vilket ger reflexer som stör detektionen. Kameran kan 
sedan kopplas till ett DSP-kort (Digital Signal Process) till exempel Analog Devices 
Blackfin kort [14] som kan sköta detekteringen helt och hållet. Hela 
detekteringsanordningen bör även kopplas till en termometer som känner av 
vattentemperaturen då det är onödigt att analysen är i gång när temperaturen är över 
1°C i vattnet.  

6.2 Problem 

De största problemen som identifierats är hur kamera och kamerahölje ska klara av att 
placeras under vatten och framför allt kunna plockas upp, och att få fram den 
utrustning som krävs till ett rimligt pris. En kamera som uppfyller de specifikationer 
som framtagits skulle kosta cirka 50 000 kr i oktober 2004 enligt Informationssystem 
AB, där det stöttåliga höljet är en stor del av kostnaden. Detta kan anses som en för 
stor kostnad då det inte kan garanteras att kameran finns kvar till våren efter 
islossningen. Dock skulle antagligen kostnaden kunna minskas vid en egen 
konstruktion. Vid filmning under vattnet kan även kondens i höljet bli ett problem om 
kameran och lampan alstrar för mycket värmeenergi. 

6.3 Intrimning 

I programmet som framtagits kan detektionen justeras efter storlek på partiklarna och 
hur många partiklar det får vara i en bild för att larmning sker. De olika parametrarna 
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är avgörande för hur säker detektionen ska vara. I detta fall vill driftpersonalen få 
informationen så tidigt som möjligt så antalet och hur länge kravis har detekterats är 
de viktiga parametrarna. Eftersom bildantalet per sekund är känt är det enkelt att 
bestämma hur länge detektionen har pågått. För att alla parametrar ska fungera så bra 
som möjligt skulle hela system trimmas in i verklig miljö. 

6.4 Fortsättning 

En fortsättning på detta examensarbete skulle kunna vara att implementera 
programmet i realtid, sända ner en kamera i älven och se om det fungerar även i 
verkligheten. Dessutom skulle det vara intressant att testa alternativa lösningar för att 
detektera kravis. Exempel på detta skulle kunna vara att använda en lysdiod som 
sändare tillsammans med en fotodiod som detektor, eftersom ljuset som ispartiklarna 
reflekterar är väldigt starkt. Även en djupare studie av väderleksförhållanden för de 
vattenkraftverk som är mest drabbade skulle kunna göras och samman koppla det med 
olika detekterings metoder. Även filma en kätting under vattnet kan vara ett förslag. 
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Bilaga 1: Laborationsutrustning 

• KAMERA: Sony Handycam, 8 PAL CCD-F550E, med Wide Conversion Lens 

X0.6 for U/W Video System 

• BADPOOL: Barnpool av märket Intex med storleken 188 cm x46 cm 

• KAMERAHÖLJE: Sony Handycam, Marine Pack 40m  

• TEMPERATURLOGGER: 21x Micrologger, Campbell scientific LTD 

• TEMPERATURGIVARE: Pt100 s/n 58986 

• PADDELHJUL: Mått på paddelblad: höjd 40 cm, bredd 30 cm, bredd mellan 

stolparna 50 cm och längd på stolparna 55 cm 

 

Figur B1.1 Paddelhjul 
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Bilaga 2: Programbeskrivning 

 

Figur B2.1 Flödesschema över programmet. De olika variablerna som skickas mellan de olika 
funktionerna står på sidan av pilarna.  

Variabler och vad de innebär listas nedan vid varje funktion. 

KRAVISDETEKTION 

Funktionen Kravisdetektion är den del av programmet som sammanför de andra 
funktionerna. Här definieras vad programmet ska utföra, vilken film som ska 
analyseras, vilken procentnivå som ska användas i Detektion, vilken nivå Tröskling 
ska använda sig av och hur många pixlar en kravispartikel ska bestå av för att 
fastställas som en kravispartikel i Inrutning. När sedan kravispartiklarna är 
detekterade i bilden ritar Inrutning en ruta runt omkring den/dem och den/de 
presenteras i en bild tillsammans med antalet partiklar. Det gör även att programmet 
pausas och fortsätter inte förrän användaren klickar på bilden. Men användaren kan 
även ändra programmet på ett enkelt sätt så att användaren får välja hur resultatet ska 
redovisas, som en bild med kravisen inrutad, en meshplot över fouriertransformen, en 
filmsekvens där kravisen ingår, eller alla tre. 
 
Variabler som skickas: 
• Film: Namnet på den film som ska analyseras. 
• Procent: Vilken procentnivå som ska användas vid detektering i Detektion 
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• Tröskel: Vilket tröskelvärde funktionen, med samma namn, Tröskling ska 

använda sig av. 
• Q: Cellarrayen med positioner för varje kravispartikel. 
• Bild: Bilden i vilket kravisen är detekterad. 
• Langdsparr: Den gräns för hur stora matriserna ska vara för att räknas som 

kravispartiklar. 
 
Variabler som mottas: 
• Bild: Bilden i vilken kravis är detekterad. 
• ABSOLUTTRANSFORM: Absoluttransformen av bilden för att kunna 

redovisa en meshplot.  
• Procent: Procenttalet för den detekterade bilden. 
• Differensfiltrerad: Den trösklade differens bilden. 
• Bildnr: Vilken bild i bildsekvensen i vilken kravisen är detekterad. 
• Bild: Bilden i vilken kravis är detekterad och inrutad. 

DETEKTION 

Detektion utför den största delen av detekteringen. Funktionen får namnet på den fil 
som ska analyseras och tar varje bild i filmsekvensen och läser in den i en vektor. 

Figur B2.2 Bild 1, gammal

Detektion ska
bilden före i
förändringar i
bilden Differe
tvådimensione
symmetrisk öv
en tvådimensi

 

 

 

1              2  3
 bild. Bild 2, ny bild. Bild 3, differensen mellan bild 1 och bild 2. 

par då en bild av differensen (se Figur B2.2) mellan en ny bild och 
 filmsekvensen (Differens). På det sättet detekteras enkelt snabba 
 bilderna. Den bilden skickas sedan till Tröskling (se nedan) som trösklar 
ns och skickar den sedan tillbaka till Detektion. Därefter utförs en 
ll Fouriertransform på bilden och transformen shiftas så att den blir 
er mittpunkten. I Matlab används den inbyggda funktionen fft2 vilket är 

onell Fast Fourier Transform funktion. 
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Figur B2.3 Meshplot över fouriertransformen för en bild som har detekterats med kravis. 

På grund av kravisens fiskfjälls liknande beteende så reflektera de väldigt mycket ljus 
när de befinner sig i rätt vinkel mot kameran och lampan. De ljusa punkterna i bilden 
ger en hög frekvenstopp i fourierrummet och en väldigt bred intensitet i bilden, från 
svart till nästan helt vitt. Är den största mängden av Fouriertransformen spektrum 
koncentrerad till mittpunkten som i figur B2.3 är det kravis i bilden. 
 
Genom att ta en ruta centrerad runt mittpunkten med en storlek på 60x60 pixlar och 
jämföra den med den totala mängden, fås ett procenttal som ska vara över gränsvärdet 
Procent för att programmet ska anse att det är kravis i bilden. Programmet går på detta 
sätt igenom filmsekvens tills den hittar en bild där kravisen detekteras. Då skickas 
bilden vidare till programmet Samman. 
 
Variabler som skickas: 
• Bildnr: Vilken bild i bildsekvensen i vilken kravisen är detekterad. 
• Bild: Bilden i vilken kravis är detekterad. 
• Tröskel: Vilket värde Tröskling ska använda sig av vid trösklingen. 
• ABSOLUTTRANSFORM: Absoluttransformen av bilden för att kunna 

redovisa en meshplot. 
• Procent: Procenttalet för den detekterade bilden. 
• Differensfiltrerad: Den trösklade differens bilden. 
• Differens: Differens bilden. 
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Variabler som mottas: 
• Differensfiltrerad: Den trösklade differens bilden. 
• Film: Namnet på den film som ska analyseras. 
• Procent: Vilken procentnivå som ska användas vid detektering i programmet 

Detektion. 
• Tröskel: Vilket värde Tröskling ska använda sig av vid trösklingen. 

TRÖSKLING 

 
Figur B2.4 Differensfiltrerad bild 

Tröskling utför en tröskling där alla värden under gränsen, vilket har angivits i 
Kravisdetektion, sätts till noll och de andra värdena behålls (se Figur B2.4). Det gör att 
ispartiklarna separeras från bakgrunden och det blir mindre brus och störningar i 
bilden.  
 
Variabler som skickas: 
• Differensfiltrerad: Den trösklade bilden. 

 
Variabler som mottas: 
• Differens: Differens bilden. 
• Tröskel: Vilket värde Tröskling ska använda sig av vid trösklingen. 

SAMMAN 

 
Figur B2.5 Bild 1,2 och 3 har identifierats av programmet Testavrad och sedan sammanförts av 

programmet Samman till den yta som sitter samman. 

Samman tillsammans med Testavrad hittar och identifiera kravispartiklarna så att 
storlek och spatial position kan bestämmas. Samman tar de värden som kommer från 
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Testavrad och sammanför de radpositioner efter varandra och har samma kolumn 
värden till hela ytor (se figur B2.5) och spara ner dem i en cellarray.  
 
Variabler som skickas: 
• Differensfiltrerad: Den trösklade bilden. 
• Q: Cellarrayen med positioner för varje kravispartikel. 

 
Variabler som mottas: 
• H: Cellarrayen med positioner för varje radelement. 
• Differensfiltrerad: Den trösklade differens bilden. 

TESTAVRAD 

 
Figur B2.6 Bild 1 delas upp i fyrabilder för att kunna separera ispartiklarna från varandra. 

Testavrad hittar de positioner i bilden som är vita och ligger granne med varandra. När 
den inte hittar fler vita pixlar som kommer i följd spara programmet ner de positioner 
som programmet har hittat i en cellarray och fortsätter sedan vidare längs varje rad 
tills hela bilden är genomsökt. Det gör att om två ytor har en gemensam rad som i 
figur B2.6 bild 1 delas den upp som visas i figuren. Sedan sammanför Samman ytorna 
var för sig. Så bild 1 delas upp i två olika ytor.   
 
Variabler som skickas: 
• H: Cellarrayen med positioner för varje radelement. 

 
Variabler som mottas: 
• Differensfiltrerad: Den bild som bara består av kravispartiklar och allt annat 

har fått värdet 0. 

INRUTNING 

Inrutning tar ut de matriser som är större än gränsvärdet langdsparr i cellarrayen Q där 
kravispartiklarnas positioner är sparade som en vektor. Genom att hitta max och min 
värden både horisontellt och vertikalt kan Inrutning sedan ruta in kravisen i bilden och 
skickar den tillbaka till Kravisdetektion där den visas. Eftersom både ett minsta värde 
och ett maximalt värde för storleken på vektorerna som representerar kravispartiklarna 
är bestämda så sorteras brus och andra störningar bort. 
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Variabler som skickas: 
• Bild: Bilden i vilket kravisen är detekterad och inrutad. 

Variabler som mottas: 
• Q: Cellarrayen med positioner för varje kravispartikel. 
• Bild: Bilden i vilket kravisen är detekterad. 
• Langdsparr: Den gräns för hur stora matriserna ska vara för att räknas som 

kravispartiklar. 
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