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Sammanfattning 
Hur långt är det egentligen möjligt att automatisera inlärningen av nya detaljer för 
igenkänning och robotplockning? Denna rapport börjar med att ge förutsättningarna 
för inlärningsmomenten samt de kalibreringssteg som önskas automatiseras. Bland 
de ingående momenten märks att välja ut lämplig mönsterdetalj bland flera 
kandidater med hjälp av en ny detaljsegmenterare, samt bestämma mönsterdetaljens 
rumsliga utbredning för robotkollisionshantering. Vidare ingår att analysera 
mönsterdetaljen för att välja ut korrekta och lämpliga kantsegment för att öka 
säkerheten vid mönstermatchning, samt att välja lämpliga acceptansgränser för 
mönstermatchning. Dessutom vill man förenkla kamerakalibreringen genom att 
analysera kalibreringsmönstret, samt kompensera för perspektivskillnader vid stora 
djupvariationer genom att bestämma kamerabildens perspektivcentrum. Det 
bibliotek av bildanalysalgoritmer som har skapats för att lösa uppgifterna beskrivs 
och utvärderas ingående. Rapporten visar på att det verkligen är möjligt att förenkla 
många inlärningsmoment och kalibreringssteg med hjälp av avancerad bildanalys. 

 

 

 

Abstract 
Just how far is it possible to make learning of new parts for recognition and robot 
picking autonomous? This thesis initially gives the prerequisites for the steps in 
learning and calibration that are to be automated. Among these tasks are to select a 
suitable part model from numerous candidates with the help of a new part 
segmenter, as well as computing the spatial extent of this part, facilitating robotic 
collision handling. Other tasks are to analyze the part model in order to highlight 
correct and suitable edge segments for increasing pattern matching certainty, and to 
choose appropriate acceptance levels for pattern matching. Furthermore, tasks deal 
with simplifying camera calibration by analyzing the calibration pattern, as well as 
compensating for differences in perspective at great depth variations, by calculating 
the centre of perspective of the image. The image processing algorithms created in 
order to solve the tasks are described and evaluated thoroughly. This thesis shows 
that simplification of steps of learning and calibration, by the help of advanced 
image processing, really is possible. 
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Förord 
Denna rapport sammanfattar resultaten av ett examensarbete utfört som en del av 
civilingenjörsutbildningen Datateknik med inriktning mot Datorseende och grafik 
vid Linköpings Universitet. Examensarbetet har utförts på SVIA AB i Jönköping.  

Vi skulle vilja tacka följande personer: 

• Vår handledare Matthias Grinnemo som har kommit med goda råd och 
varit till stor hjälp under arbetets gång. 

• Vår examinator Klas Nordberg på institutionen för systemteknik, ISY, 
Linköpings Universitet för sina synpunkter och kommentarer. 

• Våra opponenter Niklas Stjärnskog och Håkan Eriksson för deras åsikter 
och synpunkter. 

• Alla på SVIA AB och då framför allt Paul Sjöholm för all datorsupport och 
alla roliga skämt. 
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Ordlista och förkortningar 
Denna lista innehåller de förkortningar och den terminologi som bör kännas till 
innan rapporten läses. 

Blobb Ett sammanbundet område av pixlar i en bild, vanligtvis med 
samma pixelvärde. 

Detalj Ett objekt som ska plockas från ett band med hjälp av en 
robot. 

GMF Geometric Model Finder. Ett verktyg i MIL som används för 
att söka efter objekt i en bild.  

Läge En detaljs lägen är de olika positioner i vilka detaljen kan 
ligga på bandet. All rotation kring z-axeln (riktad upp ur 
bandet) inkluderas i ett och samma läge. Dessutom räknas alla 
positioner som från kameran ser likadana ut som ett och 
samma läge. För en kub skulle således existera endast ett läge, 
medan ett godtyckligt rätblock i allmänhet har tre. 

Mask En binär bild som används för att markera delar av en annan 
bild. 

MIL Matrox Image Library. Ett bildbehandlingsbibliotek 
[MIL, 2003]. 

Modell En bild innehållande ett objekts kanter, avsedd för 
användning av MIL:s GMF. 

Modellsökning Sökning med hjälp av MIL:s GMF. 

Perspektivcentrum   Om två identiska objekt befinner sig på olika avstånd från 
kameran går alla linjer som sammanbinder korresponderande 
punkter på objekten i bilden genom en och samma punkt, 
nämligen perspektivcentrum. 

Position En detaljs placering på ett band. En position är 
rotationsberoende och lägesberoende. Varje sätt på vilket du 
kan placera en detalj på ett band är en position. Således finns 
för alla detaljer ett oändligt antal möjliga positioner. 
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1 Inledning 
Detta kapitel innehåller en bakgrund och introduktion till rapporten och dess 
innehåll. 

1.1 Bakgrund 
SVIA - Svensk Industriautomation AB - beläget i Jönköping, tillverkar kompletta 
automatiseringsutrustningar med seende robotar främst för komponentförädlings-
industrin. Kort sagt är detta maskiner som plockar komponenter, eller detaljer, från 
ett rullband med hjälp av en robot och en kamera som sitter över bandet. Mellan 
kameran och roboten sitter ett komplett visionsystem, som söker igenom bilderna av 
bandet efter aktuella detaljer och talar om för roboten var den ska plocka nästa 
detalj. Varje detalj som maskinen ska kunna hantera måste läras in, och detta görs 
genom en applikation i visionsystemet. Denna applikation har från SVIA:s sida en 
rad önskvärda förbättringar, och det är här detta examensarbete kommer in i bilden. 

 

 

Figur 1.1  En av SVIA:s maskiner som plockar detaljer från band med hjälp av 
en seende robot. 
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1.2 Uppgift 
Den applikation som SVIA idag använder för inlärning av nya detaljer i vision-
systemet är för operatören lite klumpig att använda. Därför har SVIA en rad 
önskemål på förbättringar i form av automatiseringar. Istället för att operatören 
måste göra inställningar för hand, ska en knapp finnas som utefter bilder på den 
aktuella detaljen ger förslag på lämpliga inställningar. Tanken är att dessa förslag 
ska vara så bra så att de endast i undantagsfall ska behöva justeras av operatören. 
Detta examensarbetes uppgift är att skapa denna automatiseringsfunktionalitet. I 
detta arbete ingår att undersöka vilka metoder som redan finns för att lösa liknande 
uppgifter och prova dessa, och i de fall inga tydliga tidigare lösningar går att finna, 
uppfinna egna. Kapitel 2 Uppgiftsbeskrivning beskriver dessa uppgifter närmare. 

1.3 Förutsättningar 
SVIA ger tillgång till såväl utvecklingsmiljö i C# samt möjlighet att utnyttja deras 
testlabb för att ta önskade testbilder. I viss mån ges även tillträde till de robotar som 
används i maskinerna. Den funktionalitet som ska skapas ska utvecklas avskilt från 
det existerande inlärningssystemet, detta på grund av sekretess. 

1.4 Utförande 
Uppgiften har varit tydligt indelad i ett antal deluppgifter. Dessa har i allmänhet 
behandlats seriellt, dvs. en deluppgift har färdigställts innan nästa påbörjats. En del 
överlapp har dock förekommit, vilket har varit möjligt eftersom examensarbetet 
utförts av två personer. För varje uppgift har nödvändig teori intagits, varpå 
eventuella redan existerande lösningar för problemet har studerats och undersökts. 
Ofta har algoritmerna utökats med egna idéer och ibland har nya lösningsmetoder 
skapats. När några olika lösningar testats, har den bäst lämpade metoden valts ut och 
implementerats fullständigt. Efter detta har tester följt, och slutligen har resultatet 
presenterats för handledaren som har fått komma med synpunkter och godkänt 
resultatet. 

Arbetet har utförts i SVIA:s lokaler, och under arbetets gång har regelbundna möten 
med handledaren hållits. Under dessa möten har lösningsmetoder diskuterats, och 
det har även varit värdefull tid för att ställa frågor och för att få höra handledarens 
synpunkter på våra lösningar. 

1.5 Översikt 
Rapportens innehåll ser ut som följer. Efter denna inledning följer kapitel 2 
Uppgiftsbeskrivning som beskriver de uppgifter som examensarbetet bestod av. Där 
förklaras förutsättningar för varje uppgift och vad som förväntas för att uppgiften 
ska anses vara löst. Efter detta följer kapitel 3 Teori som innehåller teori som är 
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nödvändig att känna till för att fullständigt förstå de lösningar som beskrivs i 
efterföljande kapitel. Dessa inledande kapitel utgör bakgrunden till examensarbetet. 
Efterföljande kapitel beskriver det egna arbetet. Kapitel 4 till 9 beskriver de olika 
uppgifterna som examensarbetet består av. I dessa kapitel beskrivs lösningsarbetet 
och framför allt själva lösningarna på uppgifterna. Därefter följer kapitel 10 Resultat 
som presenterar resultaten från alla uppgifter i tur och ordning. Detta sker i form av 
bilder och tabeller kombinerat med text som förklarar och diskuterar resultaten. För 
varje uppgift finns även ett avsnitt med slutsatser och kommenterar om möjligt 
framtida arbeta på den existerande lösningen. Slutligen innehåller kapitel 11 
Sammanfattning en sammanfattning av hela examensarbetet med en betoning på 
viktiga resultat. 
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2 Uppgiftsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs översiktligt de deluppgifter som examensarbetet består av. 
Uppgifterna är tämligen väl åtskilda och kommer att behandlas var för sig i resten av 
rapporten. 

2.1 Kalibreringsparametrar 
Kalibrering av kameran mot bandet innebär att ett kalibreringsmönster placeras på 
bandet varvid en bild av detta tas. Förutom denna bild behöver kalibreringsalgorit-
men, för att fungera korrekt, veta hur många punkter av kalibreringsmönstret som är 
synliga i bilden i x- respektive y-riktning. Tidigare har operatören för hand räknat 
synliga punkter och matat in dessa innan kalibreringen utförs. Nu önskas dessa 
punkter räknas automatiskt, genom en analys av den tagna bilden. Uppgiften består 
alltså i att ur en bild på ett kalibreringsmönster räkna antal kolumner och rader samt 
utvärdera den skapade algoritmens förmåga att hantera kalibreringsmönster som 
skiljer sig från normen. Figur 2.1 nedan visar utseendet av ett typiskt kalibrerings-
mönster. Algoritmen ska klara av kalibreringsmönster med olika storlekar samt även 
mönster med svarta punkter på vit bakgrund.  

Uppgiften går ut på att beräkna antalet rader och kolumner i ett kalibrerings-
mönster samt utvärdera beräkningens robusthet mot avvikelser. 

 

 

Figur 2.1  Typiskt kalibreringsmönster. 
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2.2 Ignorerbara samt platta regioner 
För att hitta detaljer på band utnyttjas i grunden MIL:s modellsökning (Matrox 
Image Library innehåller ett sökverktyg som hittar geometriskt beskrivna mönster). 
Denna medger användandet av två binära masker för varje modell för att förbättra 
sökningen. Maskernas uppgift är att ge modellens delar olika stor vikt vid 
sökningen. Vissa kanter är starkare eller mer karaktäristiska än andra som kanske 
inte upptäcks i alla bilder. De tydliga kanterna vill man då tilldela en större vikt 
medan de otydliga tilldelas en mindre vikt eller ingen alls. MIL:s masker är 
ignoreramasken och plattmasken. Ignoreramasken anger vilka områden i modellen 
som helt ska ignoreras vid sökningen, dvs. har vikt noll. Plattmasken anger, som 
namnet antyder, de områden som ska vara platta. Detta innebär att vid sökningen bör 
inga kanter förekomma inom dessa områden. 

Det viktigaste problemet som dessa masker hjälper till att lösa är det så kallade 
perspektivproblemet. Detta består i att en detalj på ett band ser olika ut beroende på 
dess position på bandet, även om dess läge är detsamma. Såvida detaljen inte 
befinner sig precis i perspektivcentrum, eller har infinitesimal höjd, kommer olika 
kanter av detaljen synas respektive skymmas beroende på dess position. Kanter 
kommer även att flyttas i förhållande till varandra. Figur 2.2 illustrerar detta. 
Förutom att kanters synlighet varierar beroende på position kommer blänk i detaljer 
orsakade av belysningen återges olika då vinkeln till ljuskällan ändras. Detta må 
förefalla som ett litet problem, men i många fall är dessa blänkområden de som 
framträder överlägset tydligast, och som därför måste användas för att identifiera 
detaljen. Figur 2.2 exemplifierar även detta. Allt detta innebär dels att kanter i 
modellen ibland syns och ibland inte, och dels att kanternas avstånd till modellens 
centrum kan variera en del beroende på detaljens position. 

 

   

Figur 2.2  Två olika lägen av en konliknande detalj. Till vänster syns 
perspektivproblemet genom att cirklarna ser ut att befinna sig på olika 
positioner i detaljerna. Till höger ses problemet med blänk i detaljer. 
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Vid inlärning av detaljer ska de två binära maskerna skapas för varje lägesbild. 
Tidigare har operatören för hand fått rita ut de områden i modellen som han tror bör 
ignoreras eller vara platta. Eftersom detta är besvärligt och framför allt svårt, önskas 
nu dessa masker tas fram automatiskt.  

Uppgiften är alltså att generera en detaljs ignoreramasker samt plattmasker som 
ger ett så bra resultat som möjligt vid modellsökning. 

2.3 Acceptansgränser vid modellsökning 
När sökning efter detaljer på band utförs fås träffar med olika hög säkerhet, 
beroende på hur stor överensstämmelsen är mellan träffen och sökmodellen. En 
avgörande uppgift för att finna de detaljer som söks, är således att bestämma 
acceptansgränser för träffarna. Detta är ett ganska kritiskt problem. Om en felaktig 
träff accepteras som korrekt i drift, försöker roboten plocka vad som ligger där (t ex 
en detalj i ett felaktigt läge), vilket kan resultera i skador på såväl robot som 
omgivning. Om däremot en korrekt träff avfärdas som felaktig, kommer roboten att 
vila och detaljen körs tack vare maskinens konstruktion vidare ett varv tills den på 
nytt kommer fram till roboten, som förhoppningsvis denna gång accepterar detaljen 
och plockar den. Därför gör det inte så mycket om korrekta träffar avslås, medan det 
är av yttersta vikt att inte felaktiga träffar accepteras. Med andra ord måste 
acceptansgränserna sättas så högt så det inte finns någon risk för felaktiga träffar. 
Samtidigt kan självklart inte gränserna sättas alltför högt, eftersom roboten då 
kommer att plocka detaljer mycket sällan och maskinens effektivitet blir lidande. 

Vid sökningen används två typer av gränser, en acceptansgräns och en säkerhets-
gräns. Om en träff överträffar acceptansgränsen innebär det att den godtas som en 
korrekt träff, men sökningen fortsätter i förhoppning om att finna bättre träffar. Om 
en träff överträffar säkerhetsgränsen innebär det inte bara att den accepteras som en 
korrekt träff, träffen anses dessutom vara så bra så att man avslutar sökningen efter 
bättre träffar. Säkerhetsgränsen är således högre än acceptansgränsen, och används 
för att snabba upp sökningar. 

Tidigare har acceptans- och säkerhetsgränser för en detalj vid inlärning satts av 
operatören. Detta är svårt och innebär i praktiken att man får testa sig fram till ett 
lämpligt värde. Nu önskas dessa gränser beräknas automatiskt.  

Uppgiften består alltså i att ur bilder på detaljen finna acceptansgränser och 
säkerhetsgränser som är lämpliga att använda i drift. 

2.4 Kollisionsområde för detalj 
Då en detalj ska plockas från ett band räcker det inte med att hitta en korrekt detalj i 
bilden. Det måste också säkerställas att det är fysiskt möjligt att plocka detaljen. 
Robotens gripdon måste kunna komma åt på rätt ställe, vilket är omöjligt om t ex en 
annan detalj ligger för nära den avsedda detaljen. För att kunna se om detta är fallet 
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måste man för varje detalj vid inlärningen definiera vilket område som faktiskt 
upptas av detaljen - det så kallade kollisionsområdet. 

För att finna detta område användes tidigare en enkel tröskling av detaljen mot 
bakgrunden. Eftersom detta i allmänhet ger ett mycket otillräckligt resultat fick 
operatören komplettera området för hand genom att rita. Nu önskas en bättre metod, 
som utan insatser från operatören tar fram ett fullgott kollisionsområde. Uppgiften 
går alltså ut på att ur en bild på detaljen segmentera ut hela det område som den 
faktiska detaljen täcker upp. Det bör nämnas att detta inte är något lätt problem, 
eftersom bandet, dvs. bakgrunden i bilden, har ett utseende som ofta inte skiljer sig 
mycket, eller ibland inte alls, från detaljen. Figur 2.3 visar exempel på detta. 
Dessutom används ibland olika band, vilket innebär att bakgrundens utseende kan 
variera väldigt. 

Uppgiften går ut på att ur en bild på detaljen segmentera ut hela det område som 
den faktiska detaljen täcker upp. 

 

 

Figur 2.3  Två exempel på detaljer där kollisionsområdet är svårt att särskilja 
från bakgrunden. 

 

2.5 Markering av centrumdetalj 
Vid inlärning av detaljer ingår som ett av de första stegen att operatören får markera 
en detalj i en bild. Detta för att ange vad som ska arbetas vidare med, och vad det 
egentligen är som ska läras in. Det här gjordes tidigare genom att med hjälp av 
musen rita ut en rektangel som omsluter detaljen. Nu önskas detta göras automatiskt. 
Bilden från vilken man utgår kan innehålla fler än en detalj, och uppgiften består 
därför i att ur en bild på en eller flera detaljer markera. I fallet då fler än en detalj 
finns i bilden ska den detalj närmast bildens centrum markeras. Att det just är 
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centrumdetaljen som ska väljas ut är egentligen inte så viktigt och mer ett önskemål 
än ett krav. Fördelen med att detaljen ligger nära bildens centrum är att den där 
påverkas så lite som möjligt av perspektivproblemet. 

Uppgiften går ut på att markera ett rektangulärt område som innesluter 
centrumdetaljen. 

2.6 Perspektivcentrum 
För att veta var i rymden (på bandet) detaljer som befinner sig på en speciell position 
i bilden finns används i första hand en vanlig kalibrering. Kalibreringen tar dock 
endast hänsyn till det plan kalibreringsskivan befinner sig på, och således kommer 
alla detaljer som inte är väldigt platta ha en övre synlig sida som befinner sig 
ovanför detta plan. På grund av perspektiv kommer detaljen att förvrängas, och den 
position som den övre sidan av detaljen har i bilden kommer att förflyttas. Om man 
känner detaljens höjd samt bildens perspektivcentrum, kan emellertid detaljens 
verkliga position på bandet beräknas. 

Perspektivcentrum är enkelt uttryckt den punkt i bilden där en detaljs övre sida inte 
förflyttas i någon riktning, hur hög detaljen än må vara. (Detaljens övre sida kommer 
dock självklart att se större ut ju högre den är.) Tidigare har perspektivcentrum 
hittats genom att placera en spegel på bandet och sedan finna linsen i den bild som 
fås. Denna metod är dock osäker eftersom den t ex är mycket känslig för spegelns 
lutning. Dessutom kräver den en hel del manuellt arbete, dels för att placera ut 
spegeln, och dels för att sedan leta reda på linsen i bilden. Nu önskas en metod som 
så automatiskt som möjligt kan finna perspektivcentrum med mycket god noggrann-
het.  

Uppgiften består i att finna en metod som automatiskt bestämmer perspektivcentrum 
i en bild. 
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3 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som är nödvändig att känna till för att förstå 
lösningsarbetet. Stor vikt läggs på bildbehandlingsbiblioteket MIL och dess innehåll, 
eftersom det är nödvändigt att känna till detta för att förstå vad som redan har funnits 
färdigt att använda och vad som varit tvunget att skapa på egen hand. Därefter 
beskrivs problemet av segmentera objekt ur en bild. Efter det avhandlas begreppet 
perspektivcentrum samt avslutningsvis robotstyrning.  

3.1 Utvecklingsmiljö 
Här beskrivs den utvecklingsmiljö som använts för att utföra examensarbetet. 

3.1.1 Visual Studio .NET med C# 
Microsofts Visual Studio .NET är en utvecklingsmiljö som tillåter utveckling av 
program med ett flertal olika programmeringsspråk som Visual Basic , C++, C# med 
flera. Det är en integrerad utvecklingsmiljö som tillåter allt från debugging till snabb 
fönsterframställning. 

C# är ett programmeringsspråk från Microsoft som besitter flera goda egenskaper 
vid framtagning av programvara för tillverkningsindustrin. Språkets syntax och 
uppbyggnad är närmast snarlikt Javas. Likt Java har C# en inbyggd garbage 
collector som fråntar programmeraren ansvaret att lämna tillbaka allokerat minne. 
Dessutom hanteras alla objekt som referenser.  

Den största fördelen jämfört med Java är att delar av koden kan skrivas med C++, 
om dessa kodbitar kapslas in med unsafe. Detta möjliggör avancerade interaktioner 
med programbiblioket som inte från början var avsedda för användning med C#. En 
annan fördel med C# framför Java är att C# körs på Microsofts .NET-plattform. 
Denna plattform tillåter betydligt bättre prestanda än Java Runtime Environment. 
[Gunnerson, 2000] 

3.2 Matrox Imaging Library – MIL 
I detta avsnitt beskrivs programbiblioteket MIL. Först beskrivs det översiktligt, 
sedan förklaras de delar av MIL som används extra mycket i examensarbetet i detalj.  

3.2.1 Översikt 
Inom området datorseende finns ett flertal programbibliotek som på ett robust och 
snabbt sätt utför många av de grundläggande bildoperationerna, samt mer komplexa 
uppgifter. Matrox Imaging Library eller MIL är ett kommersiellt programbibliotek 
som innehåller många av de grundläggande bildoperationerna samt mer avancerade 
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funktioner som till exempel mönstermatchning och objektigenkänning. I de 
efterföljande styckena avhandlas den funktionalitet som används för att lösa 
examensarbetets uppgifter. För ytterligare fördjupning hänvisas till [MIL, 2003]. 

3.2.2 Grundläggande operationer 
MIL innehåller den generella faltningsoperationen som tar en bild och faltar den 
med en egendefinierad faltningskärna. Specifika bildoperationer som utsmetning, 
gradientframtagning samt kantextraktion finns naturligtvis också. Dessutom finns ett 
antal morfologiska operationer som öppning, slutning, tunning med mera. 
Aritmetiska operationer som addition och multiplikation utförs på hela bildbuffertar 
åt gången. Om en önskan finns att arbeta i fourierdomänen så finns operationen FFT 
som utför en snabb fouriertransform av bilden. 

3.2.3 Kamerakalibrering i MIL 
Kamerakalibreringen har som uppgift att ta fram den mappning som råder mellan 
bildens koordinatsystem, mätt i pixlar, och den riktiga världens koordinatsystem 
som lämpligen mäts i meter.  

För att krångla till kalibreringen lite kan ett antal distorsioner uppkomma i kamerans 
avbildning av omvärlden. Den vanliga perspektivdistorsionen uppkommer när 
objekt ligger olika långt från kameran. Kameran kan även vara roterad i förhållande 
till omgivningen vilket ger upphov till en rotationsdistorsion. 

Kalibreringen görs i MIL med hjälp av ett kalibreringsmönster (Figur 2.1). Detta 
mönster består av ett antal punkter – fyllda cirklar med identisk storlek – som har 
placerats ut i en matris med ett visst antal rader och kolumner. Eftersom punkterna 
är utplacerade ekvidistant i x-led respektive ekvidistant i y-led så kan flera av de 
möjliga kameradistorsionerna bemästras. 

Vid kalibreringen är det nödvändigt att även känna till avståndet mellan punkteras 
mittpunkter i x-led respektive y-led. Om avstånden är kända kan en mappning 
utföras från pixelkoordinater till världskoordinater. Dessutom måste antalet synliga 
rader och kolumner av kalibreringsmönster i bilden vara kända, för att kalibreringen 
ska kunna utföras robust och med hög tillförlitlighet. 

När antalet rader och kolumner samt avståndet mellan punkterna är kända och en 
bild på kalibreringsmönstret har tagits så finns allt som behövs för att utföra 
kalibreringen. Resultatet är den mappning som råder mellan pixlarna i bilden och 
deras korresponderande världskoordinater. Detta resultat kan dels appliceras på 
mätdata från bilden, t ex ett objekts placering, och dels korrigera en hel bild, dvs. 
utföra en omsampling med hjälp av kalibreringsmappningen. 
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3.2.4 Blobbanalys 
En blobb är ett sammanbundet område av pixlar i en bild. I en svartvit bild utgörs en 
viss blobb av alla intilliggande pixlar som har samma pixelvärde. Det initiala steget i 
blobbanalysen är att etikettera bildens pixlar (eng. ”labeling”), dvs. ge ett visst 
sammanhängande områdes alla pixlar ett visst identifikationsnummer. 

När detta är gjort kan allsköns mätningar utföras på de olika områdena, alltså den 
egentliga blobbanalysen. Bland den digra listan på blobbegenskaper som är möjliga 
att bestämma från bilden kan nämnas:  

• Area, omkrets, olika diametrar 
• Formfaktorer som kompakthet och jämnhet 
• Positioner (centrum, inramningskoordinater mm) 
• Kedjekodning av områdets konturer 
 

Blobbanalysen görs enligt följande recept: 

1. Förbehandla bilden 
2. Tröskla bilden för att särskilja bakgrund och objekt 
3. Välj ut eftersökta blobbegenskaper 
4. Utför blobbanalysen 
5. Tolka resultatet 

3.2.5 Mönstermatchning med geometriska modeller 
Den klassiska mönstermatchningen som bygger på korrelation mellan bilden och 
mönstret har flera besvärande nackdelar. Metoden är beräkningstung, framför allt 
om stora mönster används eller om matchningen ska vara rotationsinvariant 
och/eller skalningsinvariant. Dessutom är den känslig för små lokala skillnader, 
eftersom korrelationen utförs pixel per pixel. 

3.2.5.1 Översikt 
En betydligt smartare mönstermatchning fås om mönstret och målbilden abstraheras 
en nivå. Istället för att söka efter träffar där alla pixlar stämmer överrens kan man 
istället söka efter matchande karakteristiska egenskaper som t ex kanter. Det är just 
kanterna i bilden som utnyttjas av MIL:s mönstermatchning GMF, Geometric Model 
Finder. Figur 3.1 visar de kanter som används för att söka efter en detalj. 
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Figur 3.1  Detaljen till vänster ger upphov till kantbilden till höger. 

  

GMF börjar alltså med att leta efter kanter i mönstret och sökbilden med hjälp av 
någon tillgänglig kantextraherare. Efter att kantbilden har skapats analyseras denna 
och en representation av kanterna byggs upp med hjälp av linjesegment och bågar. 
Detta steg transformerar kanterna från bilddomänen till domänen bestående av 
algebraiska former som linjer och bågar. Det exakta tillvägagångssättet samt använd 
kantrepresentation är inte fullständigt publicerad av Matrox. 

Då kanterna är kända på mönstret och sökbilden kan själva sökningen efter match-
ningar påbörjas. För detta steg görs någon typ av korrelation mellan sökbildens 
kanter och mönstrets kanter. Hur detta går till är inte delgivet av Matrox men en 
troligtvis likartad metod beskrivs i [Sclaroff, 1995]. Om det råder tillräckligt stora 
likheter mellan mönster och sökbild tas detta som en indikation på att det verkligen 
finns en likhet, även i bilddomänen. 

3.2.5.2 Acceptansnivå och mönsterlikhet 
Hur mycket ett potentiellt objekt och mönster får skilja sig åt varierar från tillämp-
ning till tillämpning. Detta betingar en parameter för att särskilja mellan träff och 
icke-träff, och i MIL kallas den acceptansnivå (eng. ”acceptance level”). Acceptans-
nivån talar om hur stora variationer från mönstret som kan tillåtas och i hur hög grad 
ett objekt kan vara delvis skymt. 

För att krångla till det ytterligare finns i MIL två mått på mönsterlikhet, scoremodel 
och scoretarget. Då scoremodel är 100 % råder en perfekt match, samt att alla kanter i 
mönstret verkligen finns representerade i objektet. Om inte alla mönstrets kanter 
finns med eller om vissa kanter skiljer sig åt så minskar scoremodel. För scoretarget å 
andra sidan gäller att det är 100 % om objektet inte innehåller fler kanter än vad 
mönstret gör, dvs. om det potentiella objektet har kanter som inte finns i mönstret så 
sänks scoretarget. Här nedan förklaras detta med hjälp av formler: 
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 (1 )model model Nscore coverage w error= ⋅ − ⋅  (3.1) 

 (1 )target target Nscore coverage w error= ⋅ − ⋅  (3.2) 
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• coveragemodel anger hur stor del av kanterna i modellen som hittas i 
objektet. 

• coveragetarget anger hur stor del av kanterna i objektet som finns i mönstret. 

• edgescorresponding är summan av längderna på de kanter som finns både i 
mönstret och objektet. 

• edgesmodel är summan av längderna på kanterna i mönstret. 

• edgestarget är summan av längderna på kanterna i objektet. 

• w är en viktsfaktor mellan 0 och 100 som anger vilken vikt som ska läggas 
vid matchningsfelet jämtemot kanternas längder. 

• errorN är felet, error, normaliserat så att det ligger mellan 0 och 1. 

• error är det totala felet för en träff vilket anger hur bra möntrets och det 
potentiella objektets kanter stämmer överens. 

• errorx respektive errory är felet i x- respektive y-led mellan en punkt i 
mönstret och motsvarande punkt i objektet. 

• |P| är antal pixlar som är gemensamma för mönstret och objektet.  

3.2.5.3 Begränsa sökningen 
MIL erbjuder en mängd inställningar som kan göras för att begränsa sökningarna för 
att ge som resultat just det som önskas. De viktigaste är acceptansgräns, säkerhets-
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gräns och förväntat antal träffar. Acceptansgränser är de gränser som scoremodel 
respektive scoretarget måste överträffa för att ett funnet objekt ska godkännas som en 
träff. Säkerhetsgränser används för att snabba upp sökningar då väldigt bra träffar 
hittas. Det fungerar så att när sökningen finner en träff som överträffar säkerhets-
gränserna (både för scoremodel och för scoretarget) så avbryts sökningar efter en bättre 
träff, och denna tas som tillräckligt god. Då en träff bara överträffar acceptans-
gränsen fortsätter ändå sökningen för att se om man kan finna en bättre träff. 

MIL ger också möjlighet att ställa in förväntat antal träffar vid sökning. Syftet med 
detta är framför allt att göra sökningarna snabbare. Det är möjligt att söka efter alla 
träffar i en bild, men detta kan ta ganska lång tid. Det värde som anges fungerar som 
det maximala antalet träffar som tillåts. När angivet antal träffar som överstiger 
säkerhetsgränsen har påträffats avbryts sökningen. 

3.2.5.4 Masker 
För att kunna förbättra sökningar ytterligare ger MIL möjlighet till användandet av 
två olika masker som appliceras på mönstret. Dessa är ignoreramasken (eng. ”don’t 
care mask”) och plattmasken (eng. ”flat region mask”). Ignoreramasken markerar 
områden i mönstret som ska ignoreras vid sökningen, medan plattmasken markerar 
områden som bör vara fria från kanter för att undvika låga värden på scoretarget. 
Ignoreramasken ger möjlighet att bortse från sådana delar av ett mönster som kan 
variera bland de objekt som eftersök, och därigenom uppnå högre träffvärden. 
Plattmasken är användbar då man har delar av ett mönster där objekten förväntas 
vara fria från kanter. Genom att sätta plattmasken på dessa områden kan man hindra 
sökningen från att finna objekt med kanter på dessa ställen. Bägge maskerna är 
binära, dvs. antingen satt eller inte. 

3.2.5.5 Sammanfattning 
Tillvägagångssättet för att utföra en mönstermatchning med hjälp av geometriska 
modeller kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Extrahera sökbildens och mönstrets kanter. 
2. Specificera alla matchningsparametrar samt masker. 
3. Korrelera mönstrets och sökbildens kanter. 
4. Erhåll de objekt som tillräckligt bra matchade mönstret. 

3.3 Segmentering 
I detta avsnitt beskrivs teorin bakom att antal olika segmenteringsmetoder som har 
varit nödvändiga att känna till för att kunna lösa uppgiften med kollisionsområdes-
framtagningen på ett lyckat sätt. 
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3.3.1 Översikt 
Att ur någon typ av miljö segmentera fram ett objekt är ett klassiskt problem inom 
datorseendeområdet. Till en början användes tröskling för att särskilja mellan starkt 
kontrastskilda objekt och bakgrund. En utveckling på detta var att istället följa 
konturen på objektet för att kunna ta hänsyn till lokala avvikelser. Watershedseg-
mentering bygger på att gråbilden kan betraktas som ett landskap där åsar särskiljer 
objekt och bakgrund. Aktiva konturer är en kraftfull metod där ett adapterande 
sammanbundet följe av linjesegment försöker anpassa sig till objektets kontur. 

I vårt arbete att segmentera fram industrirelaterade detaljer har vi utvärderat ett 
flertal väsensskilda segmenteringsmetoder. Teorin bakom dessa beskrivs översiktligt 
i detta avsnitt.  

3.3.2 Tröskling 
För att kunna segmentera fram ett objekt med hjälp av tröskling krävs att skillnaden 
i intensitet mellan bakgrund och objekt är tillräckligt stor för att kunna finna en 
korrekt tröskelnivå. Om detta villkor är uppfyllt kommer trösklingen att framhäva de 
områden som befolkas av detaljer. Vi har alltså reducerat problemet från att finna 
detaljer i en gråbild till att skilja mellan bakgrunden, som representeras av ett visst 
pixelvärde, och objekten, som representeras av ett annat pixelvärde i en binärbild. 
Figur 3.2 visar en exempelbild som först har trösklats och sedan etiketterats. 

 

 

Figur 3.2  Bilden till vänster har först trösklats och sedan etiketterats. 
Resultatet till höger fås som sammanhängande områden där varje område har 

ett unikt gråskalevärde. 

 

Genom att etikettera binärbilden får varje sammanhängande objekt en viss identitet i 
form av ett värde. Om vi sedan extraherar de olika objektens områden med en blobb-
analys (se avsnitt 3.2.4 ovan) kan vi särskilja de olika objekten, dvs. segmenteringen 
är avklarad. Mer om tröskling och segmentering står att läsa i [Russ, 1995]. 
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Segmentering medelst tröskling har flera begränsningar som gör att den endast är 
lämplig inom vissa snävt avgränsade domäner. Som nämnts ovan måste intensiteten 
från alla av objektets pixlar ha en intensitet som överstiger (eller understiger) alla 
intensitetsvariationer i bakgrunden. Dessutom kan det vara svårt att på ett robust sätt 
bestämma ett rekorderligt tröskelvärde. 

Fördelen med denna segmenteringsmetod är dess snabbhet och dess simpla 
implementation.  

3.3.3 Watershed 
Den segmenteringsmetod som bygger på watershed:s kommer ursprungligen från 
området topografi. Metoden kan liknas vid att fylla ett kuperat landskap med vatten. 
I landskapets dalar, dvs. i de lokalt lägsta punkterna, kommer vattnet samlas. Åsarna 
kommer å andra sidan att hindra vattnet från att rinna över från en dal till en annan. 
Om åsarna är tillräckligt framträdande, det vill säga om vattnet inte kan rinner över, 
kommer dessa markera gränserna för de olika omgivningarna [Vincent, 1991]. 

Det är lätt att överföra ovanstående topografiska resonemang till en vanlig gråbild. 
Om intensiteten i en bilds pixlar anger någon typ av höjd så kan en gråbild betraktas 
som ett landskap med åsar och dalar. De ljusa partierna i bilden anger högt liggande 
områden, medan de mörka partierna utgör dalar. 

Algoritmen för att finna en bilds regioner går i korthet ut på att områden med snarlik 
intensitet, eller höjd, fylls med vatten. Dessa områden expanderar sedan till dess att 
någon topografisk höjdskillnad sätter stopp. Om två områden ligger bredvid 
varandra kommer den topografiska skillnaden mellan dessa områden avgöra om de 
förblir separerade eller om avgränsningen kollapsar och de två områdena flyter 
samman. När alla pixlar tillhör något område och gränserna mellan områdena är 
stabila så avslutas segmenteringen. Figur 3.3 visar resultatet av att segmentera en 
viss detalj. 
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Figur 3.3  Om gradientbilden tillhörande detaljen till vänster watershed-
segmenteras fås resultatet till höger.  För att segmentera ut själva detaljen 

krävs att segmenten slås samman. 

 

Ett vanligt problem med watershed-segmentering är översegmentering. 
Översegmentering uppkommer när intensiteten på ett objekt varierar i olika pixlar 
och måste alltså efterbehandlas bort genom att slå ihop regionerna till större 
regioner. Hur detta kan göras ligger utanför denna rapports domän. 

3.3.4 Konturföljning 
När skiljelinjen mellan bakgrunden och ett objekt utgörs av en kraftig kant kan en 
segmentering som utnyttjar konturföljning (eng. ”boundary tracing”) användas 
[Neary, 2000]. För att konturföljningen ska vara möjlig måste ett objekts kant vara 
tydlig. Kantbilden som konturföljningen görs utifrån kan tas fram på en mängd olika 
sätt.  

Det finns ett antal metoder att få fram fina kanter från en bild. Att enbart förlita sig 
på de enklaste kantextraktionsfiltren kan vara vanskligt eftersom artefakter kan 
uppkomma. Om bilden är brusig finns det stor risk att kantfiltret finner falska kanter 
eller att svaga kanter inte kommer med. En annan artefakt som uppkommer om ett 
objekts kant är otydlig är att vissa kantsegment uteblir.  

Det går att i viss mån reparera trasiga kanter samt avlägsna falska kanter med en 
metod som kallas kantrelaxation [Neary, 2000]. Denna metod kopplar en konfidens-
uppskattning till varje pixel i kantbilden. Denna uppskattning kommer att bero på 
faktorer som närheten till och riktningen på närliggande kantpixlar samt längd och 
tjocklek/styrka på kanten. Om t ex en svag kant ligger mitt emellan två starka kanter 
så kommer även den svaga kanten uppfattas som en korrekt kant. Denna metod kan 
även fylla igen sprickor mellan kantsegment. Ett exempel på en vanlig kantextra-
herare är Canny Edge Detector [Fisher, 1994]. Eftersom konfidensuppskattningarna 
måste göras iterativt och hela tiden ta hänsyn till intilliggande omgivningar så är 
denna metod synnerligen beräkningskrävande. 
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Framtagningen av kantbilden utgör enbart det första steget vid segmenteringen. I det 
andra steget ska de olika objekten hittas genom att utnyttja kantinformationen. 
Kedjekodning skapar en entydig representation av en kontur. Kedjekoden är en 
sträng i vilken varje bokstav anger i vilken riktning nästföljande pixel som tillhör 
konturen är placerad. Konturföljning utnyttjar kedjekodningens enkelhet när den 
utifrån kantbilden kedjekodar de konturer som finns i bilden.  

Utifrån kedjekoden för ett objekts kontur kan de pixlar som tillhör objektet 
bestämmas. För varje kontur skapas en segmenteringsmask som anger vilka pixlar 
som konturen innefattar. 

Sammanfattningsvis utförs följande steg vid segmenteringen: 

1. Ta fram en kantbild. 
2. Bestäm objektens konturer genom konturföljning. 
3. Skapa segmenteringsmasker utifrån funna konturer. 

3.3.5 Aktiva konturer 
Metoden med aktiva konturer går ut på att anpassa en rörlig kontur, eller snodd 
(eng. ”snake”), så att den omsluter det eller de områden som ska segmenteras ut. Det 
finns en mängd olika varianter av aktiva konturer. Nedan beskrivs några av dessa. 

3.3.5.1 Den klassiska metoden 
I den klassiska metoden utgörs snodden av en parametriserad kurva som rör sig i 
bilden med målet att minimera sin energi. Energin påverkas av två olika krafter: den 
interna kraften och den externa kraften. Dessa får snodden att söka sig till och 
placera sig på eftersökt ställe i bilden. 

Snodden c, tillhörande domänen D, kan enligt [Giraldi, 1997] skrivas som: 

 [ ] 2: 0,1 ;  ( ) ( ( ), ( ))c D c s x s y s→ ⊂ℜ =  (3.7) 

Snoddens energi, E, kan då skrivas som: 

 1 2( ) ( ( )) ( ( ))E c E c s E c s= +  (3.8) 

där E1 är energin orsakad av den interna kraften och E2 energin orsakad av den 
externa kraften: 

 
22 2

1 1 2 2( ) ( )E w c s w c s ds
s sΩ

⎛ ⎞∂ ∂⎜ ⎟= +
⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
∫  (3.9) 

 2 ( ( ))E P c s ds
Ω

= ∫  (3.10) 
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Den interna kraften är beskaffad på sådant sätt att den motverkar krökningar av 
snodden, och kan därför även kallas för antikrökningskraft. Energin är minimal då 
snodden är helt rak. Parametrarna w1 och w2 är vikter som motsvarar spänning 
respektive stelhet hos snodden. 

Den externa kraften bestäms av ett potentialfält P som genereras från bilden snodden 
verkar på. Detta potentialfält skapas utefter tillämpningen. Om man vill att snodden 
ska placera sig vid objekts kanter, används lämpligen en gradientbild som potential-
fält. Exempelvis kan följande definition vara aktuell: 

 
2P I= − ∇  (3.11) 

där I är bildens intensitetsvärden. Genom att diskretisera snodden i tid och rum kan 
man låta den röra sig i bildens potentialfält påverkad av de nämnda krafterna, tills 
den når sitt energiminimum. Problemet med denna metod är att verkligen hitta 
energiminimum, dvs. få den att konvergera. Ofta leder den till att snodden kollapsar 
till en enda punkt. För att få bukt med detta kan en tredje kraft införas. Detta 
beskrivs nedan. 

3.3.5.2 Ballongmetoden 
För att få bättre kontroll över snoddens rörelser, och hjälpa den på traven med att 
finna energiminimum, kan en kraft införas som strävar efter att röra snodden på 
något sätt. Typiskt är kraften sådan att den vill röra snodden ut mot bildens kanter på 
ett sådant sätt att det kan liknas vid en ballong som blåses upp, se [Perrin, 2001]. 
Om snodden initialt får vara mycket liten och placeras i mitten av bilden, finns goda 
chanser för att den kommer att röra sig över hela bilden tills den finner sitt energi-
minimum. Emellertid innebär utplaceringen av snodden ett problem. Det gäller att 
den placeras inuti det objekt vars kanter ska finnas. Kraften som får snodden att 
”blåsas upp” kallas styrkraft, i och med att den styr snoddens rörelser. Den räknas 
vanligtvis som en intern kraft och slås ibland samman med antikrökningskraften. 

Ett alternativ till att låta snodden blåsas upp som en ballong är att man vänder på 
styrkraften och alltså låter snodden krympa ihop. Om man då initialt placerar 
snodden ute vid bildens kanter får även här snodden möjlighet att röra sig över hela 
bildområdet. Vilken variant som ger bäst resultat beror på tillämpningen och den 
aktuella bildens utseende. 

3.3.5.3 Dubbelsnoddar 
En metod beskriven i [Giraldi, 1997] utnyttjar båda varianterna av ballongmetoden 
för att få ett så bra och allmänt resultat som möjligt. Detta innebär att man använder 
två snoddar samtidigt. Den ena rör sig utåt från mitten och den andra rör sig inåt 
utifrån bildkanten. Genom att jämföra de två snoddarnas energier och alltid låta den 
med störst energi fortsätta röra sig, kan man undvika att fastna i lokala minima, 
vilket annars är ett uppenbart problem när man endast använder en snodd. De två 
snoddarna får röra sig tills de möts, och i detta läge vet man att man har genomsökt 
hela bilden och funnit ett globalt minimum. 
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3.3.5.4 Alternativ formulering av krafter 
De formler för krafter och energier som utnyttjas i den klassiska modellen är alla 
kontinuerliga. Eftersom såväl snodden som de bilder den verkar på alltid i praktiken 
är diskreta, är detta inte optimalt. I [Perrin, 2001] formuleras ett sätt att beräkna de 
ingående krafterna på, i vilket man utgår från att snodden faktiskt är diskret och 
består av ett antal sammanlänkade noder. Detta ger mer ändamålsenliga formler, 
såväl som enklare och snabbare beräkningar. 

Metoden utgår från ett godtyckligt stycke av snodden, bestående av noderna A, B 
och C. Figur 3.4 visar ett sådant stycke. Ur detta bestäms krafternas riktning och 
storlek på varje nod med hjälp av vektorberäkningar. För att exempelvis motverka 
krökning av snodden, flyttas noden B i riktning mot punkten mitt emellan A och C, 
dvs. (A + C) / 2. Hur långt noden ska flyttas bestäms av hur spetsig formen är, samt 
av någon lämplig konstant som anger antikrökningskraftens styrka. Övriga krafter 
kan bestämmas med likartade resonemang och beräkningar. 

 

A

B

C
 

Figur 3.4  Ett stycke av en snodd bestående av noderna A, B och C. 

 

För att göra den diskreta snodden mer flexibel, införs omsampling av dess noder. 
Detta görs när avståndet mellan närliggande noder blir antingen för litet eller för 
stort. Om avståndet är för litet tas en nod bort, är det för stort läggs en ny nod till. På 
detta sätt tillåts snoddens storlek ändras fritt utan att det påverkar dess förmåga 
negativt. 

3.3.5.5 Snoddar som kan delas och slås samman 
Ett problem med alla de ovan nämnda metoderna är att de endast förmår segmentera 
ut ett objekt, eftersom det bara finns en snodd. I [Stoeter, 2002] beskrivs en metod 
för att lösa detta problem. Det hela går ut på att man tillåter snoddar att dela sig och 
även att slås samman. På detta sätt kan man med endast en utgångssnodd finna 
godtyckligt många objekt, och dessutom få en säkrare genomsökning av hela bilden. 
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Figur 3.5  En snodd som omsluter två objekt och möter och korsar sig själv 
mellan dem. 

 

Om en snodd rör sig utifrån och in mot två stycken objekt, kommer den, om inget 
går snett, att forma sig runt de två objekten samt sedan möta sig själv mellan 
objekten. Figur 3.5 visar detta. När detta inträffar, dvs. att snodden skär sig själv, 
måste den delas upp i två delar. Om detta görs kommer en snodd runt varje objekt att 
erhållas. De två snoddarna rör sig sedan vidare in mot objekten var för sig. På 
motsvarande sätt kan skärningar mellan två olika snoddar inträffa (främst i fallet då 
snoddar rör sig inifrån och ut), och i detta fall är det nödvändigt att slå samman de 
två snoddarna till en. 

Delning respektive sammanslagning görs genom att man detekterar skärningar 
mellan linjesegment i snodden eller snoddarna. Man vandrar sedan runt i 
snodden/snoddarna och noterar var skärningspunkterna infaller. Genom att analysera 
detta kan man avgöra vilka noder som ska sammankopplas med vilka i den eller de 
nya snoddarna. 

3.4 Perspektivcentrum 
Låt oss lämna segmenteringsproblematiken och istället gå över till något helt annat, 
nämligen att bestämma en bilds perspektivcentrum. Till en början avhandlas 
definitionen av perspektivcentrum. Därefter beskrivs ett antal tillgängliga metoder 
för att beräkna perspektivcentrum i en bild. 

3.4.1 Definition 
En bilds centrum kan definieras på en mängd olika sätt, beroende på vad som ska 
mätas och vad det ska användas till. I det triviala fallet beräknas helt enkelt vilken 
pixel som ligger i bildens mitt genom att dela bildens höjd och bredd mitt i tu. Detta 
kan självklart vara användbart i många fall, men i datorseendetillämpningar är man 
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oftast intresserad av mer sofistikerade centra. Det kan vara den punkt i bilden där 
bildfältets centrum i världskoordinater befinner sig, eller där linsens distorsion är 
minimal. För en mängd olika andra definitioner se [Willson, 1993]. Det centrum 
som vi intresserar oss för är det som vi kallar för perspektivcentrum. Detta definieras 
som den punkt i bilden där man ser en linje i rymden ortogonal mot bildplanet 
vilken går genom fokalpunkten. En alternativ definition är denna: Om två identiska 
objekt befinner sig på olika avstånd från kameran går alla linjer som sammanbinder 
korresponderande punkter på objekten i bilden genom en och samma punkt, 
nämligen perspektivcentrum.  

Det finns ett antal olika kända metoder för att beräkna perspektivcentrum i en bild. 
Här nedan redogörs för de viktigaste av dem. 

3.4.2 Kubmetoden 
Kubmetoden går ut på att man ur en bild på en kub, vriden så att tre sidor syns, 
beräknar sidornas skärningspunkter, och ur dessa sedan beräknar perspektivcentrum. 
Det som krävs för att detta ska vara möjligt är för det första att kubens sidor är 
parallella i rymden men icke parallella med bildplanet. Då kommer sidornas 
förlängningar i bilden skära varandra (ofta utanför bildfältet). Om sådana skärnings-
punkter beräknas för tre par av parallella linjer som varken är parallella sinsemellan 
(ett par linjer är inte parallella med något annat par) eller parallella med bildplanet, 
fås tre skärningspunkter (ua, va), (ub, vb) och (uc, vc). Med hjälp av följande formel 
beräknas sedan perspektivcentrum (cx, cy):  

 
1 ( ) ( )

( ) ( )
x c a c a b c a b c a

y c b c b a c b a c b

c u u v v u u u v v v
c u u v v u u u v v v

−− − − + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 (3.12) 

För ytterligare detaljer hänvisas till [Wang, 1990]. 

En kub uppfyller alla de krav som gavs ovan, och därför är kuben mycket lämpad 
som modell. Figur 3.6 visar detta. Metoden kräver bara en enda bild som indata, 
vilket kan vara en stor fördel. Emellertid är kraven på kuben stora och metodens 
exakthet kan lätt bli lidande när den ska genomföras i praktiken. 
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Figur 3.6  Kubmetodens geometri. 

 

3.4.3 Skärande perspektivlinjer 
Denna metod bygger direkt på den andra definitionen ovan, som säger att 
perspektivcentrum är den punkt där alla linjer som sammanbinder korresponderande 
punkter på objekt på olika avstånd sammanfaller. Detta används på så sätt att man 
tar bilder på exempelvis ett antal störar ortogonala mot bildplanet. Sedan förlänger 
man de linjer störarna bildar i bilden tills de skär varandra. Skärningspunkten är då 
perspektivcentrum. Figur 3.7 illustrerar detta. Störarna måste förstås i idealfallet 
vara infinitesimalt smala. I praktiken kan man lösa detta genom att identifiera 
punkter på olika avstånd från kameran och mellan dessa skapa en artificiell stör - en 
linje. 

Detta är en enkel och mycket rättfram metod. Ett praktiskt problem kan vara att 
placera störarna alternativt punkterna helt ortogonalt mot bildplanet, eftersom detta 
är helt avgörande för om metoden ska ge rätt resultat. I allmänhet behövs fler än en 
bild för att göra analysen, men i jämförelse med kubmetoden har denna fördelen av 
att inte vara lika känslig, och har därför bättre förutsättningar för att ge ett gott 
resultat i praktiken. 
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Figur 3.7  Till vänster visas tre störar från sidan. Till höger ses de uppifrån. De 
utritade linjerna korsar varandra i perspektivcentrum. 

 

3.4.4 Iterativ sökning 
Denna metod utnyttjar metoden med skärande perspektivlinjer ovan i en iterativ 
variant. Detta görs genom att man helt enkelt flyttar runt stören tills man kan 
konstatera att den befinner sig i perspektivcentrum. När stören befinner sig i 
perspektivcentrum övergår den nämligen från att bilda en linje i bilden till att bli en 
enda punkt. På detta sätt kan man få ett resultat där endast bildens upplösning och 
positioneringen av stören utgör begränsningarna för noggrannheten. Lidande blir 
förstås istället det praktiska genomförandet av metoden och den tidsåtgång som 
krävs. 

Metoden kan förslagsvis inledas med metoden med skärande perspektivlinjer för att 
finna en utgångspunkt. Stören placeras sedan i beräknat perspektivcentrum, varpå 
man undersöker bilden för att se om skillnaden mellan störens ändpunkters 
positioner är större än något gränsvärde. Är den det förflyttas stören något åt 
lämpligt håll, varpå en ny jämförelse med gränsvärdet görs. Det hela itereras tills 
störens båda ändpunkter befinner sig på ett avstånd mindre än gränsvärdet ifrån 
varandra. Förflyttningen av stören görs förslagsvis på mekanisk väg, exempelvis 
med hjälp av en robot. 

3.5 Robot 
I SVIA:s maskiner ingår industrirobotar som plockar de detaljer som visionsystemet 
identifierar. Eftersom en sådan robot används i lösningen till en av uppgifterna 
förklaras här lite teori bakom dessa robotar. 
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3.5.1 Fakta om roboten 
De robotar som används är samtliga ABB-robotar av typen IRB 140. Figur 3.8 visar 
en bild på hur en sådan ser ut. Dessa robotar har sex axlar som medger mycket stor 
rörelsefrihet. Användningsområdet är mycket stort tack vare att en nästan 
obegränsad mängd olika munstycken och gripdon kan monteras på robotens arm. I 
SVIA:s tillämpningar används gripdon som griper objekten antingen genom att 
använda ett kloliknande verktyg eller genom en slags sugkopp som suger fast 
objekten. En robot kan styras antingen med hjälp av instruktioner från ett program 
eller manuellt med hjälp av styrknappar. Vid manuell styrning kan man välja att 
styra de enskilda axlarna individuellt eller att styra munstycket linjärt. Vid program-
styrning förflyttas vanligen roboten genom att endast en målposition anges, men 
självklart finns även möjlighet till den typ av styrning som kan göras manuellt. För 
programstyrning används ett programmeringsspråk kallat Rapid. Detta förklaras 
kortfattat nedan. 

 

 

Figur 3.8  ABB:s robot IRB 140. 

 

3.5.2 Programmeringsspråket Rapid 
Rapid är ett programmeringsspråk i vilket i huvudsak nedanstående moment kan 
hanteras. 

3.5.2.1 Programmering av positioner 
Enklast görs detta med en instruktion som helt enkelt anger en position till vilken 
roboten ska förflyttas. Det finns dock även möjlighet att ange vridningar av enskilda 
axlar, eller att göra relativa förflyttningar. Förutom att man har möjlighet att ange 
positioner som roboten ska förflytta sig till kan man även ange robotens ställning i 
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den aktuella positionen. Detta behövs för att exempelvis kunna gripa en detalj från 
rätt håll. 

3.5.2.2 Programmering av I/O-instruktioner 
Det finns ett antal in- och utgångar på roboten som kan anslutas till önskade enheter. 
För att kontrollera dessa finns exempelvis instruktioner som sätter värden på en 
utgång, samt läser av värden på ingångar. Det finns även speciella instruktioner för 
att vänta på ett speciellt insignalvärde. 

3.5.2.3 Programflödesstyrning 
För programflödesstyrning finns diverse standardinstruktioner. Det finns möjlighet 
att skapa delrutiner som kan anropas och man har tillgång till if-satser och loopar. 

3.5.2.4 Variabler och aritmetiska operationer 
Rapid tillåter användande av egenskapade variabler som kan tillhöra någon av ett 
antal olika datatyper. För numeriska variabler finns de vanligaste aritmetiska 
operationerna att tillämpa. Det finns även ett antal matematiska funktioner för 
trigonometri och dylikt. 
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4 Kalibrering 
Detta kapitel beskriver arbetet med och lösningen till den uppgift som handlar om att 
extrahera kalibreringsparametrar ur en bild (se avsnitt 2.1 Kalibreringsparametrar). 
Först beskrivs bakgrunden till uppgiften och hur lösningsarbetet gick till. Sedan 
beskrivs den lösning som användes, först översiktligt, sedan i detalj. Några lösnings-
varianter som undersöktes tas sedan upp, varpå kapitlet avslutas med att nämna 
några problem med den aktuella lösningen. 

4.1 Bakgrund och utförande 
Denna uppgift går ut på att analysera ett kalibreringsmönster och räkna antalet 
kalibreringspunkter i x- och y-led. För detta krävs alltså följande egenskaper av den 
algoritm som ska utgöra lösningen: 

• Att kunna identifiera en kalibreringspunkt korrekt. 
• Att kunna räkna punkter i en given riktning. 

 
Den första punkten är den som är mest utmanande. Detta beror framför allt på att de 
kalibreringsmönster som används kan variera en hel del i utseende. Kalibrerings-
punkterna kan variera i storlek och ofta finns förutom kalibreringspunkterna även 
lite text och andra markeringar på kalibreringsplattan. Figur 4.1 visar två olika 
exempel på bilder på kalibreringsmönster. 

 

      

Figur 4.1  Två olika bilder med kalibreringsmönster. 

 

Om den första punkten kunde klaras av fullständigt, dvs. om alla kalibreringspunkter 
med säkerhet kunde identifieras, skulle punkt nummer två vara mycket simpel. 
Emellertid är det mycket svårt, att med fullständig säkerhet finna alla kalibrerings-
punkter. Därför måste vissa åtgärder vidtas vid räknandet av punkterna. Detta 
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innebär bland annat att de måste räknas i en viss ordning och att restriktioner måste 
införas för hur långt ifrån varandra punkter får befinna sig. 

Något som bidrar till svårigheten med denna uppgift är att kalibreringsmönstren inte 
alltid ligger perfekt utplacerade. De kan vara vridna och punkter kan klippas av i 
bildkanten för att mönstret inte passar precis med bildens storlek. I dessa fall gäller 
att denna algoritm ska klara av alla de fall som MIL:s kalibreringsalgoritm sedan 
kan hantera. Detta innebär i princip att avklippta punkter i kanterna ska räknas så 
länge deras storlek inte skiljer sig mycket från de hela punkterna. Det innebär också 
att alla rader måste innehålla lika många punkter och att kalibreringsmönstret inte 
får vara för mycket vridet. 

För att extrahera och analysera punkter och annat i bilden behövdes någon sorts 
blobbanalys [Russ, 1995]. Denna bör vara tillräckligt avancerad för att kunna 
användas för att få fram tillräckligt mycket information om alla blobbar i bilden, för 
att kunna avgöra vilka av dem som är kalibreringspunkter. Lyckligtvis finns precis 
ett sådant kraftfullt blobbanalysverktyg i MIL, och således valdes det självklart att 
använda detta i algoritmen. 

4.2 Översiktlig lösningsalgoritm 
Den lösning som visade sig fungera väl utgår från en blobbextraktion som görs i ett 
inledande skede. Med hjälp av denna fås information om alla kalibreringspunkters 
lägen och egenskaper. Emellertid gäller detta även alla blobbar som inte är 
kalibreringspunkter, till exempel text. Således måste avgöras vilka egenskaperna är 
hos de blobbar som är just kalibreringspunkter. Man plockar ut en startblobb som 
ligger nära mitten av bilden, där man bör vara säker på att det verkligen finns en 
kalibreringspunkt och noterar dess egenskaper. Sedan plockas närmaste blobb i en 
given riktning ut en efter en, och dess egenskaper jämförs med redan godkända 
blobbar för att avgöra om de är kalibreringspunkter eller ej. Samtidigt som detta görs 
räknas de godkända blobbarna. När det inte finns någon mer godkänd blobb ungefär 
där nästföljande bör finnas, anser man att man nått en kant och börjar räkna i en 
annan riktning från mittpunkten. Man räknar alltså i fyra riktningar utgående från 
centrum, och på detta sätt får man fram antaler rader och antalet kolumner. Figur 4.2 
exemplifierar detta. 
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Figur 4.2  Kalibreringspunkterna räknas från mitten i fyra olika riktningar. 
 

4.3 Algoritmen beskriven steg för steg 
Algoritmen kan delas in i ett antal delsteg. Figur 4.3 visar ett schema över dessa 
delsteg. De första fyra stegen utförs sekventiellt en gång. Det femte steget (Finn 
närmaste punkt i given riktning) upprepas sedan allt eftersom punkterna räknas i de 
olika riktningarna. Iterationen avbryts när stoppkriteriet infaller. I avsnitten nedan 
beskrivs varje delsteg i detalj. 
 

Brusreducering

Blobbextraktion

Undersök bakgrundsfärg

Finn punkt närmast mitten

Finn närmaste punkt
i given riktning

Stoppkriterium
 

Figur 4.3  Schema över kalibreringsalgoritmens gång. 
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4.3.1 Brusreducering 
Innan man plockar fram de blobbar som ska analyseras ur bilden är det önskvärt att 
göra sig av med brus och annat skräp i bilden. För att åstadkomma detta görs först en 
tröskling med MIL:s automatiska trösklingsfunktion, vilken trösklar med det 
gråskalevärde som ligger mitt emellan de två huvudtopparna i bildens histogram 
[Russ, 1995]. Eftersom kalibreringsmönster alltid är enbart helt svarta och vita så är 
detta mer än tillräckligt i detta fall. Efter att trösklingen utförts görs en så kallad 
öppning, vilket innebär de morfologiska operationerna krympning följt av expansion 
[Danielsson, 2003]. Detta har just den önskade inverkan att ta bort brus och små, 
tunna områden i bilden. Figur 4.4 visar effekten av öppning.  

 

   

Figur 4.4  Till vänster originalbild, till höger bilden trösklad och öppnad. 

 

4.3.2 Blobbextraktion 
För att ta fram blobbarna används MIL:s blobbanalysverktyg. De egenskaper som 
tas fram för varje blobb är dess centerposition samt dess area. Dessa egenskaper 
räcker för att avgöra om en blobb är en kalibreringspunkt eller ej. 

4.3.3 Undersök bakgrundsfärg 
Oftast används kalibreringsmönster med vita punkter på svart bakgrund, men det 
förekommer också mönster med det omvända förhållandet. För att blobbanalysen 
ska vara vettig måste man alltså veta huruvida blobbarna utgör de vita eller de svarta 
områdena i bilden. För att göra detta används en mycket enkel lösning. Man utför en 
blobbextraktion som beskrivits i avsnittet ovan där man förutsätter att blobbarna är 
vita. Sedan räknas antalet blobbar som hittats. Om resultatet är alltför litet – mindre 
än 20 – antas att blobbarna istället utgör de svarta områdena. I detta fall inverteras 
bilden och blobbanalysen utförs på nytt. Om antalet blobbar som funnits denna gång 
också är för litet antas att något är fel på bilden och algoritmen avbryts med en 
felstatus. Annars får algoritmen fortsätta att verka på den inverterade bilden. 
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4.3.4 Finn punkt närmast mitten 
När alla blobbars positioner är kända är det dags att räkna de som bedöms vara 
kalibreringspunkter. Det som ska räknas är antalet rader och kolumner i mönstret, 
och för att göra detta måste man börja någonstans där man är säker på att man har en 
blobb som verkligen är en kalibreringspunkt. Ett sådant ställe är bildens mitt. Med 
tanke på hur kalibreringsmönstren ser ut och hur de placeras i bilden kan man vara 
tämligen säker på att den blobb som befinner sig närmast bildens mittpunkt 
verkligen är en kalibreringspunkt. Således väljs den blobb ut vars avstånd till bildens 
mittpunkt är det minsta, och utifrån denna utgår räknandet av rader och kolumner. 
Denna blobb får också sätta den första standarden för ungefär hur stor area en 
kalibreringspunkt har. 

4.3.5 Finn närmaste punkt i given riktning 
För att räkna antalet rader och kolumner utgås från kalibreringspunkten närmast 
mitten, varvid man sedan räknar punkter i riktningarna 0, π/2, π och 3π/2 i tur och 
ordning. Figur 4.2 åskådliggör detta. 

 Den första punkten i varje riktning letar man efter enbart genom att söka efter den 
blobb som ligger närmast utgångspunkten, inom vinkelintervallet v ± εv. Variabeln v 
indikerar huvudriktningen, som sätts till en av de fyra ovan nämnda riktningarna i 
tur och ordning, och εv är en toleransgräns för hur stora avvikelser som kan tillåtas. 
Detta motsvarar i praktiken den vridning av kalibreringsmönstret som algoritmen 
ska klara av att hantera. Ett lämpligt värde på εv visade sig vara π/8 (Figur 4.5).   

 

π
8

 

Figur 4.5. Det vinkelintervall som nästföljande punkt ska ligga inom. 

 

När den närmaste punkten som satisfierar kravet på riktningen hittats, sparas 
avståndsvektorn mellan den och den föregående punkten. Även den funna punktens 
area sparas. Syftet med detta är att skapa en norm för kalibreringspunkternas storlek 
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och avstånd till varandra. Varje ny punkt som eftersöks jämförs inte bara med den 
ovan beskrivna vinkeln utan även med den senaste punktens area och 
avståndsvektor. Här krävs en area som ligger inom ett intervall a ± aεa och en 
avståndsvektor till den föregående punkten inom d ± dεd för att punkten ska 
erkännas som en äkta kalibreringspunkt. Arean a och avståndsvektorn d uppdateras 
alltjämt med data från den senast godkända punkten. Genom att göra detta tar man 
hänsyn till de små distorsioner och förvrängningar som blir större ju närmare bildens 
kant man befinner sig. De två toleransfaktorerna εa och εd utmättes till 0.3 respektive 
0.2, dvs. arean tillåts skilja sig 30 % från föregående punkt och avståndsvektorn 
20 %. 

Denna procedur upprepas tills stoppkriteriet infaller för varje riktning, samtidigt som 
alla godkända punkter räknas.  

4.3.6 Stoppkriterium 
Räknandet av punkterna avslutas när kalibreringsmönstrets kant nås. I detta läge 
kommer ingen punkt att finnas som uppfyller kraven på vinkel, area samt avstånd till 
föregående punkt. Stoppkriteriet sägs alltså bli uppfyllt när ingen punkt längre hittas 
som kan satisfiera alla dessa krav. 

4.4 Varianter som undersöktes 
Under arbetets gång undersöktes olika varianter av startpunktens placering, vilka 
redogörs för nedan. 

4.4.1 Startpunkten 
Till en början föreföll det mest naturligt att påbörja räknandet av punkter i något 
hörn av bilden. Man skulle då bara behöva välja ut den punkt som ligger närmast 
något hörn och sedan räkna punkter i vertikal- respektive horisontalled. Detta 
testades, men innebar problem på grund av de märkningar som ofta finns just i 
hörnen av kalibreringsmönstren. Figur 4.4 ger exempel på detta. Då den blobb som 
ligger närmast något hörn eftersöks är det därför stor risk att finna någon sådan 
märkning istället för en kalibreringspunkt. Eftersom detta är den första blobb som 
hittas är det inte möjligt att förkasta blobben på grund av dess storlek. Man skulle 
kunna undersöka dess rundhet, men vissa markeringar kan vara tillräckligt runda för 
att inte filtreras bort ändå. Speciellt efter att öppning har utförts. Just eftersom man i 
början inte har någon aning om kalibreringspunkternas storlek, och för att dessa 
markeringar finns i kanter och hörn, slopades denna idé. Istället övergicks till att 
söka efter den initiala kalibreringspunkten i bildens centrum, där sannolikheten är 
stor att verkligen hitta just en kalibreringspunkt. 
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4.5 Problem 
Här redogörs för de problem som kantpunkterna ger upphov till i den aktuella 
lösningen. Problemen är inte allvarliga, men kan vara värda att nämna. 

4.5.1 Kantpunkter 
Ett problem har ständigt varit kantpunkterna, det vill säga de kalibreringspunkter 
som är i kontakt med bildkanten, så att mer eller mindre av punkten befinner sig 
utanför bilden. Till en början ansågs förekomsten av sådana punkter vara otillåten. 
Men när det konstaterats att MIL:s kalibreringsalgoritm faktiskt klarar av 
kantpunkter, så länge de inte avviker för mycket från utseendet av en hel punkt, var 
det dumt om inte denna algoritm klarade av samma sak. Speciellt eftersom det med 
vissa mönster och bildstorlekar faktiskt kan vara omöjligt att placera mönstret så att 
inga punkter kommer i kontakt med bildkanten. Således borde denna algoritm klara 
samma fall som kalibreringsalgoritmen. 

Det största problemet har varit att avgöra om en blobb som ligger i kanten är en 
kalibreringspunkt eller ej. Eftersom såväl dess form som storlek är förändrad är det 
med dessa egenskaper omöjligt att avgöra om blobben är en kalibreringspunkt eller 
något annat. När även avståndet till föregående punkt jämfördes med blev det dock 
möjligt att fatta ett beslut. Storleksjämförelsen som dessutom görs sållar bort för 
små punkter som ligger alltför mycket utanför bilden. Dessa punkter klarar ändå inte 
kalibreringsalgoritmen av. Lösningen till problemet blev således som beskrivits 
tidigare att undersöka så att varje blobbs storlek överensstämmer ungefär med 
föregående blobbs storlek, samt att dess avstånd till föregående blobb är liknande det 
mellan tidigare blobbar. För kantblobbarna görs inga undantag. 

Allt detta innebär dock att om ett kalibreringsmönster används som innehåller någon 
markering, till exempel text, alltför nära kalibreringspunkterna, finns risken att 
denna markering kommer att räknas som en kalibreringspunkt. Speciellt om 
markeringen ligger i kanten av bilden, så att dess synliga storlek i bilden reduceras 
till ungefärlig kalibreringspunktsstorlek. Några kalibreringsmönster med detta 
utseende har dock inte påträffats. 
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5 Ignorerbara samt platta regioner 
Detta kapitel beskriver arbetet med och lösningen till den uppgift som handlar om att 
ta fram masker för ignorerbara samt platta regioner (se avsnitt 2.2 Ignorerbara samt 
platta regioner). Först redogörs utförligt för syftet bakom uppgiften. Sedan beskrivs 
hur lösningen arbetades fram. Efter detta beskrivs den lösning som användes, först 
översiktligt, sedan i detalj. Några lösningsvarianter diskuteras sedan, och kapitlet 
avslutas med att nämna några problem med den aktuella lösningen.  

5.1 Syfte 
Syftet med att syntetisera ignoreramasken samt plattmasken är att göra 
modellsökningarna säkrare. Säkerheten fås genom att score-värdet bör bli högre för 
överrensstämmande detaljer när de syntetiserade maskerna används samt att icke-
överrensstämmande detaljer ska resultera i ett lägre score-värde. Om inte det senare 
kan uppfyllas bör helst skillnaden mellan score-värdet för de överrensstämmande 
detaljerna och de icke-överrensstämmande detaljerna blir större med än utan 
maskerna. De krav som bör uppfyllas av de nya maskerna beskrivs nedan. 

5.1.1 Behålla för detaljen karakteristiska linjesegment 
Ofta är det detaljers konturlinjer som utgör den tydligaste möjligheten att känna igen 
detaljen. Om dessa konturlinjer avlägsnas för lättvindigt finns det stor risk att 
modellsökningen kommer hitta falska matchningar som får katastrofala följder i 
produktionskedjan på verkstadsgolvet. Skräckhistorier gör gällande att en felaktig 
borttagning av karakteristiska linjer från en detalj har totalförstört den 
bearbetningsmaskin som tar hand om detaljen efter att den har lokaliserats och 
plockats. 

Av denna anledning är det ytterst viktigt att de masker som syntetiseras fram i denna 
uppgift inte tar bort de linjesegment hos detaljen som gör den unik. 

5.1.2 Avlägsna falska kantsegment 
I en ideal värld hade det löpande bandet som för fram detaljerna till kameran varit 
enfärgat och skiljt sig dramatiskt från de detaljer som ämnas plockas. I verkligheten 
tillkrånglas valet av band på grund av fysikaliska principer som friktionen mellan 
detaljer och underlag, hög belastning och slitage på grund av omfattande 
kontinuerlig drift. Av denna anledning kan det vara nödvändigt att använda band 
som inte är optimala i bildbehandlingssynpunkt. Detta får som följd att om bandet 
har någon typ av bruslikande mönster så kommer detta kunna ge upphov till falska 
linjesegment i bakgrunden. Dessa bakgrundskanter bör prioritetsdegraderas eller om 
det är möjligt helt elimineras. 
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5.1.3 Avlägsna kantområden som skiljer detaljer av 
samma sort åt 

Ett annat användningsområde för masksyntesen är att avlägsna linjeområden som 
skiljer sig åt mellan detaljer av samma sort. Dessa linjeområdesskillnader kan 
uppkomma på grund av skäggprydda detaljer, etiketter som skiljer sig åt samt 
olikheter som uppkommer på grund av perspektivskillnader vid i höjdledd utsträckta 
detaljer. 

Skägg är en term för icke borttaget material från en halvfärdig detalj. Vid t ex 
gjutning och efterföljande sammanfogning av ihåliga detaljer uppkommer 
skäggområden, som måste avlägsnas för att detaljen ska få önskat utseende. Figur 
5.1 nedan visar detta. 
 

 

Figur 5.1  En detalj med ett överflöd av skäggämnen. Själva detaljen utgörs av 
det rörsystem som ses som det mörka området innanför det ljusa skägget. 

 

Vissa detaljer kan ha någon typ av etikett eller löpnummer. Om denna etikett skiljer 
sig åt mellan detaljer kan det vara nödvändigt att ange att de kantlinjer som 
uppkommer av etiketten inte ska tas med i modellsökningen. Figur 5.2 nedan visar 
hur subtil en etikett kan framstå. 

 

 

Figur 5.2  Etiketten på detaljen kan fälla avgörande vid bedömningen i vilket 
läge en detalj befinner sig i. 
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Höga detaljer kommer på grund av perspektiv se annorlunda ut beroende på i vilken 
kamerariktning de betraktas. De skillnader som uppstår är att dess kanter förflyttas 
något relativt detaljens centrum, samt att sidor hos detaljen ibland syns och ibland är 
dolda. Det senare innebär alltså att extra kanter blir synliga i vissa positioner. Dessa 
sidokanter bör elimineras, såväl som de kanter som flyttar på sig alltför mycket när 
detaljen placeras på en annan position. 

5.2 Utförande 
För att skapa de två önskade maskerna måste man komma underfund med vilka de 
viktiga och dominanta kanterna i en detalj är, samt vilka områden som garanterat är 
platta. Detta går inte att göra på något annat sätt än att undersöka ett antal olika 
bilder på samma detalj och sedan jämföra dessa. Ju fler olika bilder, desto säkrare 
kan dessa områden bestämmas, men praktiska svårigheter sätter begränsningar för 
hur många bilder som kan användas. Faktum är att den programvara som algoritmen 
ska ingå i endast tillät en bild som indata, förutom en mönsterbild på den aktuella 
detaljen. Lösningen blev att låta denna bild innehålla ett antal olika detaljer. Figur 
5.3 visar ett exempel på de två indatabilderna till algoritmen. 

 

   

Figur 5.3  Indatabilder till algoritmen. Till vänster en stor bild med ett antal 
detaljer, till höger en mönsterbild på detaljen. 

 

Detaljerna i den stora bilden, I, kan hittas genom att utföra en modellsökning med 
mönsterbilden i denna. Sedan jämförs de olika träffresultaten med varandra genom 
att deras kanter tas fram och analyseras. Dominanta kanter är sådana som 
förekommer på samma ställe i de flesta träffar. Platta områden är sådana områden 
som inte innehåller några kanter i några träffar, och detta är alltså det som bör utgöra 
plattmasken. Ignoreramasken bör utgöras av de områden som varken innehåller 
dominanta kanter eller är platta. 
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Till en början skapades en algoritm som gjorde precis detta på ett tämligen naivt och 
enkelt sätt. Se avsnitt 5.5.2. När resultaten från denna analyserats stod det klart att de 
masker som skapades i vissa fall faktiskt var rent felaktiga. Därför utvecklades en ny 
lösning som i grunden gjorde samma sak som den tidigare, men på ett annorlunda 
och mer sofistikerat sätt, vilket ledde till masker som inte innehöll de felaktigheter 
som de tidigare hade gjort.  

Vid testning av denna algoritm insågs det att de masker som algoritmen skapade 
visserligen var masker som markerade de eftersökta områdena på ett korrekt sätt, 
men som inte var anpassade efter det sätt de ska användas på. Syftet med maskerna 
är att göra detaljer lättare att skilja från andra detaljer vid modellsökningar. I 
praktiken är dessutom dessa ”andra detaljer” alltid bara ett annat läge av samma 
detalj. Problemet med den existerande algoritmen var att den gav masker som 
visserligen höjde träffvärdena för sökningar på samma läge, men som dessutom ofta 
höjde träffvärdena lika mycket eller ibland mer för andra lägen. För att komma 
tillrätta med detta byggdes lösningen ut på så sätt att även bilder på detaljens andra 
lägen fick ingå som indata till algoritmen. Genom att göra sökningar efter ett läge i 
bilderna med detaljer i andra lägen fick man fram träffar som kunde analyseras på 
ett liknande sätt som tidigare. I detta fall gällde det dock att försöka ta fasta på de 
kanter som skiljde de olika lägena åt. I samband med detta utvecklades en möjlighet 
att skapa transparenta maskområden, vilket förklaras utförligare längre fram i detta 
kapitel. När detta hade gjorts hade en lösning som var anpassad för sökningar i 
bilder med flera detaljer i olika lägen erhållits. Detta bekräftades genom de tester 
som utfördes. 

5.3 Översiktlig lösningsalgoritm 
Algoritmen har skapats enligt ovan beskrivna idéer. Man utför sökningar med 
mönster i detaljbilder –  först söker man i detaljbilden med samma läge som 
mönstret och sedan i detaljbilderna med andra lägen. Från varje sökning skär man ut 
de träffar som erhålls, roterar dem så att de överensstämmer med mönstrets 
orientering och summerar deras kantbilder. Från varje sådan summabild genereras 
sedan en mask som innehåller de kanter som är dominanta, den så kallade 
dominanta-kanter-masken. Denna mask kan lite förenklat sägas innehålla de 
områden som har höga värden i summabilderna. 

I denna stund har man alltså en dominanta-kanter-mask som representerar varje läge. 
Med hjälp av dessa vill man nu ta fram en mask som innehåller de kanter som är 
gemensamma för de olika lägena, den så kallade gemensamma-kanter-masken. Detta 
görs på ett sätt som påminner om dominanta-kanter-maskens framtagande. Man 
summerar här dominanta-kanter-maskerna för olika lägen och genererar 
gemensamma-kanter-masken ur dessa. För att kunna skapa ignoreramasken och 
plattmasken korrekt krävs också att man har kännedom om vilket område i bilden 
som tillhör detaljen och vilket som inte gör det. För detta skapas konturmasken, som 
markerar precis det område som detaljen upptar. 
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Ur dominanta-kanter-masken för det aktuella läget, gemensamma-kanter-masken 
och konturmasken genereras nu ignoreramasken och plattmasken. Detta görs i ett 
flertal steg, men principen bakom det är som följer. Ignoreramasken är sann för de 
områden där det i mönstret finns kanter vilka inte tillhör dominanta-kanter-masken. 
Ignoreramasken är också sann för hela området utanför detaljen, dvs. där 
konturmasken inte är sann. Slutligen sätts i ignoreramasken det område som tillhör 
gemensamma-kanter-masken till ett transparent maskområde, vilket motsvarar ett 
slags mellanting mellan sann och icke-sann. Syftet med detta är att ge kanter som är 
gemensamma i de olika lägena mindre vikt än de som är unika för det aktuella läget, 
men mer vikt än de kanter som varierar i olika bilder på samma läge. Plattmasken 
sätts till de områden som ligger innanför detaljen, men som varken ingår i 
dominanta-kanter-masken, gemensamma-kanter-masken eller ignoreramasken. 

5.4 Algoritmen beskriven steg för steg 
I detta avsnitt beskrivs algoritmens delsteg i detalj. Figur 5.4 visar ett schema över 
de olika delstegen. Den böjda pilen på höger sidan indikerar iteration. Dessa steg 
görs en gång för varje bild med detaljer av ett visst läge. Hela algoritmen, dvs. hela 
schemat, körs en gång för varje läge i mönsterbilderna. 
 

Modellsökning

Bildregistrering

Kantextrahering

Kantbildssammanslagning

Generera 
dominanta-kanter-mask

Skapa konturmask

Generera 
gemensamma-kanter-mask

Skapa ignoreramask

Skapa plattmask  

Figur 5.4  Schema över algoritmens delsteg. 
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5.4.1 Modellsökning 
Detta steg utför en sökning efter mönsterbilden i en bild med flera detaljer. Det här 
görs både för bilder med samma lägen och bilder med olika lägen. I det första fallet 
är målet att finna vilka kanter som är gemensamma för alla bilder på samma läge. I 
det andra fallet vill man hitta de kanter som är gemensamma för olika lägen. 

Sökningen görs med MIL:s modellsökning. Sökparametrarna scoremodel och 
scoretarget måste sättas lågt så att alla överrensstämmande detaljer verkligen hittas. 
Samtidigt får inte dessa värden pressas ner alltför lågt, för då finns det risk att 
felaktiga träffar hittas. I fallet då man söker på detaljer av samma läge bör gränserna 
sättas högre än när man söker på detaljer av ett annat läge. Detta är naturligt 
eftersom detaljer av olika lägen i regel överensstämmer sämre än detaljer av samma 
läge. Det går dock inte att helt undvika att felaktiga träffar fås ibland. I allmänhet är 
dessas påverkan på det slutliga maskresultatet ringa, men det har ändå påtalats idéer 
om att låta användaren bestämma vilka detaljer som ska betraktas som korrekta. 
Detta redogörs för i 10.2.4.2 Användaringrepp. Här konstaterar vi att lösningen med 
enkelklicksprincipen, dvs. utan inblandning från användaren, har valts vilket gör att 
det inte finns någon möjlighet att i efterhand korrigera dessa sökparametrar för att 
hitta alla detaljer alternativt inte hitta felaktiga detaljer. 

För att finna värden på parametrarna utfördes helt enkelt en mängd tester där 
sökningar utfördes på olika detaljer och med olika parametervärden. För sökning på 
samma läge visade det sig att ett lämpligt värde på scoremodel och scoretarget var 50 %. 
För sökning på olika lägen var motsvarande siffra 30 %. Parametrarna certaintymodel 
och certaintytarget sattes i bägge fallen till 90 %. 

5.4.2 Rotation av träffbilder 
Eftersom de olika träffarna man får från sökningen kan vara godtyckligt roterade i 
förhållande till mönstret krävs av man bildregistrerar alla träffar så att de stämmer 
överens med mönstret. MIL ger information om alla träffars rotation jämfört med 
mönstret. Dessa värden kan alltså bara plockas fram utan vidare, och sedan gäller det 
bara att rotera tillbaka träffarna. Rotationen görs enligt nedanstående formel, med en 
för detta avsedd MIL-funktion. Den roterade träffen klipps automatiskt ut och 
placeras i en bild av samma storlek som mönstret. 

 
sin cos
cos sin

c c

c c

x x xx
y y yy

α α
α α

′′ −⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ′′ −−⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (5.1) 

Parametern α är vinkeln som träffen ska roteras och (xc, yc) är träffens position i 
bilden relativt origo. (xc’, yc’) är positionen träffen ska placeras på i den utklippta 
bilden. 

Interpolationen i samband med rotationen görs med bicubic-varianten, för att uppnå 
så hög noggrannhet som möjligt. 
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5.4.3 Kantextrahering 
För att extrahera kanter ur en bild finns färdig funktionalitet i MIL, och denna 
används i detta steg. MIL medger specificering av några parametrar som påverkar de 
resulterande kanternas utseende, och de viktigaste av dessa är detaljnivå (eng. ”detail 
level”) och jämnhet (eng. ”smoothness”). Detaljnivån bestämmer vad som ska 
betraktas som en kant. Vid hög detaljnivå tas många kanter med i bilden och vice 
versa. Jämnheten anger hur mycket kanterna ska jämnas till för att få ett snyggare 
utseende. Den har också förmåga att sudda ut brus. Den detaljnivå som användes var 
hög och jämnheten sattes till 50 (på en skala mellan 0 och 100). Figur 5.5 visar hur 
en kantbild kan se ut. 

 

 

Figur 5.5  Till vänster ursprungsdetaljen, till höger dess kantbild. 

 

5.4.3.1 Noggrannare framtagning av kanterna 
Det går att diskutera huruvida kantbilderna ska tas fram före eller efter rotationen 
eller vid bägge dessa tillfällen. Om kanterna tas fram före rotationen så måste dessa 
kanter interpoleras i samband med den efterföljande rotationen. Detta ger upphov till 
en icke-binär kantrepresentation som inte nödvändigtvis är noggrannare än dess 
binära motsvarighet. Det är lätt att förledas att tro att bara för att kantbilden inte 
längre är binär så skulle den representera kantinformationen noggrannare. 
Anledningen till att den inte gör det är att den initialt framtagna kantbilden inte kan 
fås noggrannare än som just en binärbild.  

Att ta fram kanterna både före och efter rotation och sedan summera dessa kan ge 
upphov till en något noggrannare kantrepresentation. Tyvärr förloras då det fina med 
att få ut en binärbild, nämligen den betydligt rustikare efterbehandlingen som då blir 
möjlig. Av denna anledning torde det vara bäst att satsa på att skapa kantbilderna 
efter rotationen.  

För tillfället genereras kantbilderna som binära masker där en sann pixel betyder att 
en kant existerar vid denna pixel. Kännedom saknas om kantens position med en 
noggrannhet som överstiger subpixelnivå. Om en mer noggrann kantbild eftersträvas 
går det i viss mån att simulera detta genom att t ex förskjuta en detaljbild en bråkdel 
av en pixel (förslagsvis en halv pixel i alla axlarnas ortogonala riktningar) genom 
noggrann interpolation (helst bicubic-interpolation) och sedan beräkna kantbilden 
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igen. Då de nya kantbilderna förskjuts tillbaka samma bråkdel av en pixel samt 
summeras uppnås en kantbild som inte längre är binär.  

Fortfarande saknas tyvärr kännedom om brantheten på kanterna. Detta tillägg ska 
alltså användas om kantbilden behöver tas fram med subpixelnoggrannhet, vilket 
fallet inte bedömdes vara i denna tillämpning. 

5.4.4 Kantbildssammanslagning 
Genom att lägga kantbilderna från de olika träffarna på varandra och summera dem 
får man en bild som mycket tydligt visar var gemensamma kanter finns. Detta är 
under förutsättning att samma kanter hamnar på exakt samma positioner i de olika 
bilderna. Även om detta är önskvärt så är det inte fallet i praktiken. Det finns flera 
element som kan orsaka att kanter som verkligen är desamma inte befinner sig på 
exakt samma ställen. Dels finns perspektivproblemet som gör att kanter flyttar på sig 
relativt detaljens centrum beroende på var i bilden detaljen befinner sig. I de fall då 
kanterna flyttar mycket på sig måste de täckas av ignoreramasken och alltså inte 
räknas som dominanta, men mycket små förflyttningar bör försummas och tillåtas 
för dominanta kanter. Andra saker som påverkar kanternas position är rotationen 
som görs samt själv kantframtagningen. 

För att komma tillrätta med dessa små variationer utförs den morfologiska 
operationen expandering på alla kantbilder innan de adderas. Att binda ihop kanter 
som har tre pixlars tomrum mellan sig har visat sig fungera bra och detta uppnås 
genom att expandera i två steg. Det kan påpekas att även mönsterbildens kantbild tas 
med i denna summering. På detta sätt får man ytterligare ett exempel på detaljen. 

5.4.5 Generera dominanta-kanter-mask 
Dominanta-kanter-masken ska som namnet antyder vara en mask som innehåller de 
kanter som är dominanta. Den genereras ur en summabild av ett antal kantbilder på 
träffar som alla är av samma läge. För att en kant ska anses dominant bör den 
förekomma på samma ställe i alla eller de flesta av träffarna. Det finns två olika 
synsätt på detta, ett teoretiskt och ett praktiskt. Dessa diskuteras i följande avsnitt. 
Efter det redogörs för den metod som användes för att ta fram dominanta-kanter-
masken i denna uppgift. 

5.4.5.1 Perfektionistmetoden 
I teorin ska en kant finnas på samma ställe i alla träffbilder för att den ska betraktas 
som dominant. Perfektionistmetoden följer denna ideologi. För att generera 
dominansmasken, G, utifrån summabilden, S, trösklas den helt enkelt med en 
tröskel, P, som motsvarar antalet ingående träffbilder: 

 ( )G S P= ≥  (5.2) 
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Detta är en i teorin enkel och ganska rättfram metod. I praktiken är det dock alltför 
optimistiskt att förvänta sig att samma kant ska befinna sig på samma ställe och se 
likadan ut i varje kantbild. Därför är denna metod endast tillämpbar i teorin. 

5.4.5.2 Dominansprincipen 
Det går att argumentera för att alla linjesegment verkligen måste överrensstämma, 
dvs. det antagande som görs för perfektionistmetoden. Som så ofta annars visar det 
sig att skillnaden mellan teori och praktiskt resultat är stor. På grund av detta finns 
det anledning att sänka kravet något på hur kanterna ska överrensstämma. En 
kompromiss är att låta majoriteten av kantsegmenten avgöra hurivida det rör sig om 
korrekta dominanta kanter eller inte. Kantsegment som är gemensamma för flera 
detaljer godkänns som korrekta diton. Med detta betraktelsesätt kommer fortfarande 
felaktiga kantsegment som endast uppträder vid enstaka detaljer effektivt göras om 
till ignoreraområde. 

Nackdelen med dominansprincipen är naturligtvis att den inte förblir lika rustik som 
perfektionistmetoden. Denna nackdel uppvägs snabbt av det faktum att 
perfektionistmetodens tendens att skapa för många ignoreraområden undertrycks. 
Det faktum att kantbilderna är diskreta och hårt kvantiserade (binära) bidrar till att 
en alltför strikt överrensstämmelseanalys a la perfektionistmetoden inte är 
applicerbar. 

5.4.5.3 Dominanta-kanter-maskens framställning 
Dominanta-kanter-masken framställs enligt dominansprincipens tankesätt. Man 
utgår från bilden med de summerade expanderade kanterna (se avsnitt 5.4.4) och 
applicerar på denna en tröskel, T: 

 1
2
PT ⎢ ⎥= +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (5.3) 

där P är antalet träffbilder. Denna tröskel innebär att för två träffar krävs att kanter 
finns på samma ställe i bägge bilderna (T = 2) för att dessa ska tas med. Med tre 
träffar krävs fortfarande att två av bilderna har kanter på samma ställen (T = 2), men 
med fyra träffar behövs tre överensstämmande kanter (T = 3) osv. Det som återstår 
efter trösklingen är en binär bild som är ettställd där en dominerande del av 
träffbilderna har kanter. 

Man skulle kunna nöja sig med denna bild som dominanta-kanter-mask, men då 
finns risken att kanter som ligger väldigt nära varandra men inte exakt på varandra 
endast kommer orsaka en mycket smal dominant kant mitt emellan dem. Figur 5.6 
visar stegen i dominanta-kanter-maskframtagningen och där kan detta ses. 
Önskemålet är att sådana kanter bildar en dominant kant som är lika bred som alla 
andra kanter och att denna har sitt centrum mitt emellan de två kanterna. Detta fås 
genom att krympa resultatbilden till ett skelett, varpå detta expanderas två steg. 
Skelettkrympningen utförs med hjälp av en MIL-funktion. 
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Figur 5.6  Vänster kolumn uppifrån och ned: (1) Två kanter expanderas och 
adderas till varandra. (2) Summan trösklas. (3) Resultat efter tröskling. Höger 
kolumn uppifrån och ned: (1) Trösklad summabild igen. (2) Skelettkrympt bild 
som expanderas. (3) Slutgiltig dominant kant. Kommentar: Skelettet kan inte 

bli centrerat eftersom utgångskanten är två pixlar i bredd. Detta gör att 
resultatet ej blir centrerat. 

 

Den erhållna binärbilden har nu överallt kanter av samma bredd, oavsett om 
kanterna som gav upphov till dem låg exakt på varandra eller tillräckligt nära 
varandra. Denna binärbild får utgöra dominanta-kanter-masken. Figur 5.7 visar hur 
denna ser ut. 

 

 

Figur 5.7  Dominanta-kanter-masken. 
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5.4.6 Generera gemensamma-kanter-mask 
Gemensamma-kanter-masken, H, ska innehålla de dominanta kanter som är 
gemensamma för ett mönsters alla lägen. Denna erhålls genom att jämföra det 
aktuella läget med alla andra existerande lägen i tur och ordning. Jämförelsen görs 
genom att summera dominanta-kanter-masken för lägena samt sedan ur denna 
summa generera en mask enligt samma princip som dominanta-kanter-masken tas 
fram (se avsnitt 5.4.5). En sådan mask tas fram för varje par av lägen, och den 
slutgiltiga gemensamma-kanter-masken skapas genom att ta en union av dessa. 
Pseudokod 1 nedan visar algoritmens gång. H är gemensamma-kanter-masken, G är 
dominanta-kanter-masken för det aktuella läget som här alltid är läge 1, Gc är 
dominata-kanter-masken för läge c, och N är antalet lägen. Figur 5.8 visar de 
ingående maskernas utseenden. Funktionen dominantEdges tar fram en dominanta-
kanter-mask enligt avsnitt 5.4.5. 

 

 

 

 
Figur 5.8  Uppifrån och ned: (1) Dominanta-kanter-masken för läge 1, G. (2) 
Dominanta-kanter-masken för läge 2, G2. (3) Den resulterande gemensamma-

kanter-masken, H. 
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Pseudokod 1  Gemensamma-kanter-maskens skapande. 
H := {} 

for c := 2 to N 

 S := G + Gc 

 H := dominantEdges(S) ∪ H 
end 

 

5.4.7 Skapa konturmask  
För att kunna skapa ignoreramasken och plattmasken korrekt krävs att vi känner till 
vilket område som faktiskt tillhör detaljen och vad som ligger utanför den. Följande 
avsnitt motiverar detta. 

5.4.7.1 Syftet med konturmasken 
Betrakta nedanstående exempel som visar två detaljer liggandes mycket nära 
varandra (Figur 5.9). Eftersom de två detaljerna ligger nära varandra kommer den 
vänstra detaljens inramningsruta skära in i detaljen till höger. Vi antar i 
fortsättningen att en ignoreramask och en plattmask har skapats utifrån en bild där 
detaljerna inte ligger nära varandra, dvs. hela området utanför detaljens kontur har 
satts till ett plattområde.  

 

 

Figur 5.9  Inramningsrutan skär in i den intilliggande detaljen. 

 

Då antagandet gäller kommer området utanför detaljen summeras till 0, vilket skulle 
sätta plattmasken till sann utanför detaljen. Om en modellsökning utförs i figuren 
ovan med de framtagna maskerna kommer denna misslyckas eftersom denna 
sökning förväntar sig ett tomt (platt) område utanför detaljen men istället råkar ut för 
en annan detalj. Av denna anledning önskar vi omstöpa det plattområde som ligger 
utanför detaljen till ett ignoreraområde. 
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För detta steg behöver vi tillgång till en representation av detaljens kontur och 
innanmäte. Hur denna erhålls beskrivs nedan. 

5.4.7.2 Konturmaskens framställning 
Konturmasken, C, markerar det område som detaljen upptar i bilden. Detta är precis 
identiskt med det kollisionsområde som uppgiften i kapitel 7 Kollisionsområde för 
detalj finner. Således fungerar det utmärkt att här använda lösningen till denna 
uppgift för att ta fram konturbilden.  

Som har nämnts i anslutning till lösningen för kollisionsområdesuppgiften, kan 
verkligt svåra detaljer ibland orsaka ett något felaktigt resultat. När algoritmen 
används här är detta faktum lite allvarligare än annars, eftersom användaren här 
aldrig får se resultatet av segmenteringen, och alltså har svårt att veta om denna har 
gjorts helt korrekt. Å andra sidan är det så att de svårigheter som kan uppkomma hos 
detaljerna i fråga om segmentering, nästan uteslutande beror på att detaljens kanter 
är alltför svaga. Detta kan leda till att konturbilden som erhålls inte innehåller delar 
av detaljen där dess kanter är mycket svaga, men eftersom det är just kanter som är 
intressant i masksyntesen spelar inte detta så stor roll. Ett område av detaljen som 
innehåller nästan obefintliga kanter är ointressant för masksyntesen och kan således 
lika gärna maskas bort. 

5.4.8 Skapa ignoreramask 
När alla de ovanstående stegen är utförda finns allt som krävs för att skapa 
ignoreramasken. Framställningen sker i flera steg. Pseudokod 2 nedan visar i detalj 
vilka dessa steg är. Det som används för att skapa ignoreramasken är: kantbilden – 
E,  dominanta-kanter-masken – G, konturbilden – C och gemensamma-kanter-
masken – H. Figur 5.10 visar hur dessa ser ut. 
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Figur 5.10  Uppifrån och ned: (1) Till vänster ursprungsbilden, till höger 
kantbilden – E. (2) Till vänster konturmasken – C, till höger dominanta-
kanter-masken – G. (3) Till vänster gemensamma-kanter-masken – H, till 

höger transparent gemensamma-kanter-mask – transp(H). 

 

Det första som görs på vägen till att skapa ignoreramasken är att ta fram de kanter i 
bilden som inte är dominanta (se (1) i pseudokoden). För att göra dessa områden 
mindre känsliga för små variationer expanderas sedan dessa något (2). Nästa steg är 
att lägga till området utanför detaljens kontur till ignoreramasken. Se avsnitt 5.4.7.1 
för en förklaring till varför detta görs. Konturmasken expanderas några steg för att 
tillåta viss rymlighet för detaljen (3), innan den inverteras och läggs till i 
ignoreramasken (4). Efter detta utförs en slutning (expandering följt av krympning) 
med syftet att fylla igen eventuella små håligheter i den aktuella masken (5). Det 
sista som ska göras är att skapa ett transparent maskområde av gemensamma-kanter-
masken och lägga till det till ignoreramasken. De områden som redan är satta i 
ignoreramasken får dock inte påverkas, varför dessa först tas bort från 
gemensamma-kanter-masken (6). Slutligen appliceras funktionen transp, som skapar 
det transparenta området, på den resulterande gemensamma-kanter-masken och 
resultatet från denna läggs till ignoreramasken (7). Syftet med det transparenta 
området, samt hur detta skapas, förklaras i följande avsnitt. 
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Pseudokod 2  Ignoreramaskens skapande. Funktionerna dilate(M, n) och 
erode(M, n) expanderar respektive krymper masken M n steg.  

(1)  DC := E ∩ ¬G 
(2)  DC := dilate(DC, 2) 

(3)  C’ := dilate(C, 3) 

(4)  DC := DC ∪ ¬C’ 
(5)  DC := erode(dilate(DC, 1), 1) 

(6)  H’ := H ∩ ¬DC 

(7)  DC := DC ∪ transp(H’) 

 

5.4.8.1 Transparenta maskområden 
För att skapa en mask som ger så bra resultat som möjligt i dess praktiska 
tillämpning, krävs att sökningar med masken ger så höga träffvärden som möjligt på 
samma läge som mönstret och så låga träffvärden som möjligt på andra lägen. För 
att åstadkomma detta skulle man vilja maska bort de delar av detaljen som är lika för 
de olika lägena och endast koncentrera sökningen till de områden som skiljer sig åt. 
Med detta synsätt borde man alltså sätta ignoreramasken till sann på alla ställen där 
kanter som är gemensamma för de olika lägena finns, det vill säga de områden som 
är markerade i gemensamma-kanter-masken. Det finns dock ett stort problem med 
detta, och det är att många detaljer har lägen som är väldigt lika varandra, och i 
dessa fall skulle nästan hela detaljen maskas bort. Detta är ett problem eftersom det 
område som då återstår må vara unikt för läget, men är så litet så det kan passa in lite 
här och där i bilden. På helt felaktiga ställen, men kanske ännu oftare på rätt ställe 
men i en felaktig vinkel, vilket nästan alltid innebär att den funna detaljen inte kan 
plockas. Således behövs detaljens konturer för att försäkra sig om riktiga träffar, 
men dessa gemensamma konturer skulle önskas ges lägre prioritet än de områden 
som är unika för läget. 

En mask är av naturen binär och har bara två olika lägen: falskt eller sant, 0 eller 1. 
Det finns dock en möjlighet att skapa områden som sett över hela området har ett 
sanningsvärde som ligger på en nivå mellan 0 och 1. Detta görs effektivast med 
rastreringsmetoden [Russ, 1995], som används t.ex. i skrivare. Man sätter helt enkelt 
pixlar växlande till 0 och 1 inom området, och på detta sätt kan man skapa ett sorts 
transparent maskområde. Genom att styra andelen 0:or respektive 1:or kan man 
variera det totala sanningsvärdet, eller transparensgraden, till en nästan godtycklig 
siffra mellan 0 och 1. Figur 5.11 visar en transparent mask i tre olika 
transparensgrader. Observera att en hög transparensgrad innebär lågt sanningsvärde 
och vice versa. 
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Figur 5.11  Tre olika grader av transparens, från vänster: 20 %, 50 %, 80 %. 

 

Ett transparent maskområde med transparensgrad t, skapas genom att för varje pixel 
i området slumpa fram ett tal z mellan 0 och 1. Om z > t sätts pixeln till 1, annars 0. 
Det är alltså detta som uträttas av funktionen transp i pseudokoden. I lösningen till 
denna uppgift används konstant transparensgraden t = 0.6. 

När återstoden av gemensamma-kanter-masken har gjorts transparent och lagts till 
ignoreramasken är denna komplett. Figur 5.12 visar hur den slutgiltiga 
ignoreramasken ser ut. 

 

 

Figur 5.12  Till vänster ursprungsbilden, till höger den slutgiltiga 
ignoreramasken. 

 

5.4.9 Skapa plattmask 
Efter att ignoreramasken skapats kan plattmasken tas fram. För att ta fram denna 
används dominanta-kanter-masken – G, gemensamma-kanter-masken – H och 
konturmasken – C (Figur 5.10), samt ignoreramasken (Figur 5.12). Pseudokod 3 
visar i detalj hur plattmasken tas fram. 

Till att börja med sätts plattmasken till det område som varken tillhör dominanta-
kanter-masken, ignoreramasken eller gemensamma-kanter-masken (1). Man vill 
sedan försäkra sig om att plattmasken endast kan vara sann innanför detaljen, med 
en viss marginal. Först skapas denna marginal genom att krympa konturmasken 
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några steg (2), och sedan nollställs allt område i plattmasken utanför denna (3). 
Slutligen önskar man ta bort små områden i plattmasken. Detta görs genom en 
öppning där man krymper ett steg mindre än man sedan expanderar (4). För att 
hindra att den nya masken blir större än den gamla utför man också en AND-
operation mellan dessa (5). 

Figur 5.13 visar den slutgiltiga plattmasken tillsammans med ursprungsbilden. 

 

Pseudokod 3  Plattmaskens skapande. Funktionerna dilate(M, n) och erode(M, 
n) expanderar respektive krymper masken M n steg. 

(1)  F := ¬G ∩ ¬DC ∩ ¬H 
(2)  C’’ := erode(C, 3) 

(3)  F := F ∩ C’’ 
(4)  F’ := dilate(erode(F, 3), 4) 

(5)  F := F ∩ F’ 

 

 

Figur 5.13  Till vänster ursprungsbilden, till höger den slutgiltiga plattmasken. 

5.5 Varianter som testades 
Som har nämnts tidigare utvecklades innan den ovan beskrivna lösningen, en 
simplare variant som inte alltid gav korrekta masker. Dock är lösningsgången inte 
helt ointressant, varför den beskrivs här nedan. Först redogörs emellertid kort för en 
existerande lösning som användes av SVIA som en temporär variant under det att 
examensarbetets lösning utvecklades. 

5.5.1 Existerande metod: Antingen-eller-metoden  
Den existerande metoden är den enklast tänkbara, och bygger på att endast 
mönsterbildens kanter är av vikt. Mönstrets tillhörande kantbild tas fram analogt 
med beskriven metod. Därefter expanderas kantbilden ett fåtal steg för att skapa en 
marginal liknande den variant som väljer ut dominanta linjesegment. Den 
resulterande ignoreramasken fås genom att invertera den expanderade kantbilden. 
Någon plattmask tas inte fram överhuvudtaget. 
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Figur 5.14  Från ensam detalj till resulterande ignoreramask: Den vänstra 
bilden visar detaljen. Nästa bild är erhållen kantbild expanderad två steg (vitt 

indikerar kant). Den högra bilden är den resulterande kantbilden som fås 
genom att invertera kantbilden (vitt anger område där ignoreramasken är 

sann). 

 

Denna metod kommer dämpa bakgrundens möjlighet att skapa falska konturer samt 
förhindrar att närliggande detaljer inte drar ner träffvärdet. Den är dock mycket 
känslig för variationer i detaljens utseende, vilket gör den föga användbar i 
praktiken. 

5.5.2 Den första naiva metoden: Utsmetningsmetoden 
Denna metod påminner i stort om den ovan beskrivna lösningen, men är i flera 
avseenden enklare. Man bryr sig inte om några andra lägen utan man skapar enbart 
masker för det aktuella läget. Man börjar med en modellsökning på samma sätt som 
tidigare, med skillnaden att man alltså endast utför en sökning i en bild på detaljer i 
samma läge. Träffarna bildregistreras och man tar fram kanter på samma sätt som 
tidigare. En skillnad inträffar dock vid kantsammanslagningen.  

5.5.2.1 Kantsammanslagning 
Istället för att expandera kantbilderna innan dessa summeras, smetas de här ut med 
hjälp av en gausskärna, g. Här går man alltså över från binära kantrepresentationer 
till en gråskalerepresentation. Utsmetningen utförs genom att applicera gausskärnan 
g tre gånger på kantbilden ei, enligt: 

 i ie g g g e′ = ∗ ∗ ∗  (5.4) 

Figur 5.15 visar den ursprungliga gausskärnans utseende, samt resultatet då den 
faltas två gånger med sig själv. 
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Figur 5.15  Till vänster, 7x7-gausskärnan g. Till höger, den resulterande 
faltningskärnan g*g*g med storlek 19x19 (observera skillnaden i skalan på 

axlarna). 

 

Syftet med att smeta ut kantbilderna innan de summeras är att skapa större 
sammanhängande områden som inte är så känsliga för att alla linjer måste ligga på 
exakt samma ställen i alla delbilder. Detta har en effekt liknande den som 
expanderingen har i den senare lösningen. 

Kantbilderna slås samman på samma sätt som tidigare, dvs. med hjälp av en 
summering: 

 
1

N

i
i

S e
=

′= ∑  (5.5) 

Summabilden, S, är en gråskalebild vars pixelvärden avspeglar hur sannolikt det är 
att finna en kant på denna position. 

5.5.2.2 Skapa masker 
Summabilden analyseras utefter följande betraktelsesätt: Mycket höga värden 
innebär dominanta, gemensamma kanter, mycket små värden innebär platta 
områden, och värden där emellan innebär osäkra, varierande kanter som bör maskas 
bort. Matematiskt sett innebär detta att två gränsvärden införs, T1 och T2. Områden 
som är mindre än T1 sätts till sann i plattmasken, och områden som ligger mellan T1 
och T2 sätts till sann i ignoreramasken. Figur 5.16 exemplifierar de två gränserna på 
en kurva erhållen från en fiktiv summabild. Formler för plattmasken, F, respektive 
ignoreramasken, DC, anges också. 
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Figur 5.16  Kurvan ska representera summan av ett antal linjesegment i 
genomskärning. Tröskelnivå T1 anger maxvärdet på summan för att området 
ska betraktas som platt (tomt).  Tröskelnivå T2 anger varifrån vi anser oss ha 

signifikanta kanter och linjer. 

  

 1( )F S T= <  (5.6) 

 1 2( )DC T S T= ≤ ≤  (5.7) 

5.5.2.3 Området utanför detaljen 
Precis som i den senare lösningen ville man här maska bort hela området utanför 
detaljen, för att förhindra att detaljer som ligger nära varandra blir svåra att finna. 
Detta görs genom att generera en konturmask, C, på samma sätt som ovan. Sedan 
sätter man i ignoreramasken allt område utanför detaljen till sant, medan man i 
plattmasken tar bort eventuella sanna områden som ligger utanför detaljen: 

 DC DC C= ∪  (5.8) 

 F F C= ∩  (5.9) 

Figur 5.17 visar den slutgiltiga ignoreramasken och plattmasken efter det att 
ovanstående operation tillämpats. Som synes är resultaten inte korrekta. 

 

 

Figur 5.17  Till vänster erhållen ignoreramask, till höger erhållen plattmask. 
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5.5.2.4 Problem och felaktigheter 
Denna metod har några ganska allvarliga brister, vilket var anledningen till att den 
övergavs och utvecklades till den tidigare beskrivna metoden. Problemen kan 
sammanfattas i följande två punkter: 

1. Plattområdet blir för litet. Detta beror på att T1 måste hållas väldigt låg för 
att undvika att utsmetade småkanter felaktigt klassificeras som platta. Just 
på grund av detta kommer områden som verkligen är platta, men som 
ligger nära dominanta kanter att missas på grund av att dessa smetas ut. 

2. Felaktiga ignoreraområden uppkommer intill alla dominanta kanter. En 
dominant kant som direkt övergår i ett platt område, kommer på grund av 
smetningen att bilda en ”kontinuerlig” kurva. Det är därför oundvikligt att 
denna passerar genom ignoreraintervallet (Figur 5.16) och att ett felaktigt 
ignoreraområde sätts. 

Dessa två felaktigheter har egentligen samma anledning, nämligen att det inte går att 
skilja på platta områden som ligger nära dominanta kanter och områden med 
småkanter som bör ignoreras. Detta problem påverkar bägge maskernas utseende. 

5.6 Problem 
Det mest kritiska steget i algoritmen är förmodligen modellsökningarna som utförs i 
början. Denna sökning måste uppenbart göras utan masker, och ändå bör så många 
träffar som möjligt hittas. Speciellt när man söker på detaljer med andra lägen än 
mönstret finns svårigheter. Är de olika lägena mycket olika varandra finns risken att 
man då bara får någon eller kanske ingen träff alls. Detta kommer självklart att bidra 
till att analysen inte kan göras speciellt utförlig. Å andra sidan kan man argumentera 
för att om de andra lägena är så svåra att finna behöver man knappast ta hänsyn till 
dessa, eftersom det ändå inte lär finnas någon risk för att felaktigt hitta ett sådant. 
Det är i så fall ett mycket större problem om man får få träffar på det korrekta läget. 
Är detta fallet bör man nog dock undersöka mönstrets kvalitet och lägga skulden på 
det istället för något annat. 

En annan sak som går att diskutera är bredden på de maskområden som skapas, dvs. 
i praktiken hur stora expansioner som görs i de olika stegen. Det krävs alltid att man 
kompromissar mellan att skapa breda maskområden och på så sätt få med många 
variationer i bilderna, och att skapa smala maskområden och få mer exakta 
överensstämmelser. Risken med för breda maskområden är att man täcker över 
viktiga kanter och får träffar som inte överensstämmer så väl med möstret som 
önskas. Har man för smala kantområden finns å andra sidan risken att man missar 
korrekta träffar som bara varierar en aning från mönstret i utseende. Den lösning 
som finns beskriven här har försökt att finna ett gyllene medelvärde i detta fall. 
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6 Acceptansgränser vid 
modellsökning 

Detta kapitel beskriver arbetet med och lösningen till den uppgift som handlar om att 
ta fram acceptansgränser för modellsökningar (se avsnitt 2.3 Acceptansgränser vid 
modellsökning). Först beskrivs bakgrunden till uppgiften och hur lösningsarbetet 
gick till. Sedan beskrivs den lösning som användes, först översiktligt, sedan i detalj. 
Kapitlet avslutas med att nämna några problem med den aktuella lösningen. 

6.1 Bakgrund och utförande 
Som har förklarats i uppgiftsbeskrivningen går denna uppgift ut på att ta fram 
acceptans- och säkerhetsgränser, vilka används för att ta beslut om 
modellsökningsträffar är korrekta eller ej. Det finns två olika typer av mått på en 
träffs överensstämmelse, scoremodel och scoretarget. Dessa förklaras närmare i avsnitt 
3.2.5 Mönstermatchning med geometriska modeller. I drift används bägge dessa för 
sökningar. Således måste gränsvärden för båda två bestämmas, dvs. en acceptans- 
och en säkerhetsgräns för scoremodel och en annan acceptans- och en  annan 
säkerhetsgräns för scoretarget. Emellertid kan dessa gränser bestämmas analogt för 
scoremodel och scoretarget. Det enda som skiljer mellan dem är värdena. Därför 
kommer algoritmen skapas för att bestämma en acceptansgräns och en 
säkerhetsgräns. Denna tillämpas sedan först på värdena för scoremodel och sedan på 
värdena för scoretarget. 

Idealiskt för att kunna bestämma acceptansgränsen skulle vara att hitta det sämsta 
(lägsta) träffvärdet som ska godkännas, kmin, och det bästa (högsta) träffvärdet som 
ska avslås, fmax. Om detta med säkerhet kunde göras skulle det sedan bara vara att 
utifrån dessa två värden beräkna ett gränsvärde. Om det gynnsamma fallet att 
kmin > fmax skulle inträffa kan gränsvärdet sättas till godtyckligt värde mellan kmin och 
fmax. Är däremot kmin < fmax måste gränsvärdet bestämmas enligt någon lämplig 
heuristik. Figur 6.1 åskådliggör dessa två fall. 

Självklart är det dock inte i praktiken möjligt att ta fram kmin och fmax exakt. För detta 
skulle ett oändligt antal träffar behöva undersökas. Emellertid är det möjligt att få 
fram en uppskattning på dessa genom att undersöka ett begränsat antal träffar. Med 
hjälp av dessa uppskattningar kan en lämplig gräns beräknas. 
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Figur 6.1  Till vänster är de två träffintervallen åtskilda, till höger överlappar 
de. 

 

Ju fler träffvärden som tas med i statistiken, desto säkrare blir de värden som fås 
fram. Därför skulle det vara önskvärt om ett stort antal testsökningar kunde utföras 
och dess träffvärden tas tillvara och analyseras. Uppgiften handlar dock om att ge 
operatören ett förslag på gränsvärden, och detta bör gå utan större ansträngningar 
från denne. Av den anledningen är det inte möjligt att låta operatören anordna en 
mängd sökningar på detaljer bara för att få fram ett bra värde. Det gäller därför att 
kompromissa, och att få ut så mycket som möjligt ur så lite som möjligt. Det 
beslutades att lämpliga indata till algoritmen kan vara en bild per läge som detaljen 
har. I varje sådan bild bör det finnas ett antal detaljer (så många som operatören 
orkar lägga dit). Förutom detta har man tillgång till en modellbild för varje läge. 
Figur 6.2 visar ett exempel på detaljbilder och modellbilder för en detalj. Med hjälp 
av dessa är det möjligt att göra både korrekta sökningar (sökningar på samma läge) 
och felaktiga sökningar (sökningar på annat läge). Det bör således gå att få fram 
uppskattningar på kmin och fmax. 
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Figur 6.2  Detaljbilder (till vänster) och modellbilder (till höger) för en detaljs 
tre olika lägen. 

 

Hur man ska bestämma lämpliga värden på acceptansgränser utifrån de uppskattade 
värdena på kmin och fmax är ingen lätt fråga. Speciellt eftersom dessa värden just bara 
är uppskattningar. Med tanke på hur få sökexempel som har använts är de dessutom 
troligen inte speciellt bra uppskattningar. Det är därför mycket viktigt att 
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acceptansgränsen sätts med marginal ”åt rätt håll”, dvs. så högt som möjligt, enligt 
vad som påpekats i uppgiftsbeskrivningen. Säkerhetsgränsen är inte lika kritisk, 
eftersom dess syfte egentligen bara är att snabba upp sökningar på detaljer som ger 
väldigt goda träffresultat. För att bestämma ett värde på säkerhetsgränsen kan det 
vara lämpligt att ta fram en uppskattning även på den övre gränsen för de korrekta 
träffarna, kmax. Ett sådant värde fås automatiskt fram då sökningar enligt ovan utförs. 

Lösningsresonemanget ovan utarbetades genom tankeverksamhet, diskussioner och 
tester. Det söktes i litteratur efter applicerbara lösningar, men inget av något större 
värde hittades. Implementeringsarbetet fortskred därför på liknande sätt, allt 
eftersom olika lösningsidéer testades. 

6.2 Översiktlig lösningsalgoritm 
Den lösning som användes utnyttjar de idéer som beskrivits i avsnitt 6.1 ovan. 
Indata till algoritmen är för varje läge en bild med ett antal detaljer, en detaljbild, 
och en modell för det aktuella läget, en modellbild. Som har påpekats blir resultatet 
bättre ju fler testsökningar som kan utföras, men tester visade att en bild med 4 – 6 
detaljer för varje läge ger ett i de flesta fall helt acceptabelt resultat. Om resultatet 
inte blir bra är anledningen till detta att detaljens lägen är väldigt svåra att skilja från 
varandra. För att få korrekta sökexempel söker man med modellbilden i den 
detaljbild vars läge korresponderar med modellens. För att få felaktiga exempel 
söker man i övriga detaljbilder. För att få ut ytterligare lite ur bilderna kompletteras 
detta med att man även utför sökningar i modellbilderna. Ett korrekt exempel fås 
genom att söka i den egna modellbilden, och felaktiga exempel fås genom att söka i 
de andra modellbilderna. Förutom att man på detta sätt får ytterligare sökexempel 
ger det även en säkerhet ifall sökningarna i detaljbilderna av någon anledning inte 
skulle ge några träffar. 

Data från sökexemplen analyseras på så sätt att man plockar fram vissa värden, som 
till exempel fmax och kmin. Beroende på hur dessa förhåller sig till varandra beräknas 
gränsvärdena på olika sätt. Acceptansgränsen placeras alltid med viss marginal 
ovanför fmax för att förhindra att felaktiga detaljer klassas som korrekta. 
Säkerhetsgränsen placeras i allmänhet mycket högt, såvida inte fmax ligger mycket 
lågt, då man kan kosta på sig att sätta säkerhetsgränsen lite lägre. Till resultatet som 
algoritmen ger ifrån sig fogas också ett säkerhetsvärde, som talar om hur säkert 
resultatet är. 

6.3 Algoritmen beskriven steg för steg 
Detta avsnitt beskriver algoritmen i detalj. Figur 6.3 visar ett schema över 
algoritmens delsteg. De två delstegen ”Sök i detaljbilder” och ”Sök i modellbilder” 
består i sin tur av vardera tre delsteg, och dessa itereras över för alla lägen. De olika 
stegen förklaras i detalj nedan. Efter detta följer ett avsnitt som beskriver den utdata 
som fås från algoritmen, det vill säga resultatet. 
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Figur 6.3  Schema över algoritmens delsteg. 

 

6.3.1 Sökning i detaljbilder 
Först utförs sökningar i detaljbilderna, dvs. bilderna som innehåller ett antal detaljer. 
Man söker på bilderna en i taget genom iteration. Först utför man sökning efter 
korrekta exempel och sedan felaktiga exempel. Resultaten sparas sedan. Det kan 
påpekas att eventuella masker som existerar används vid sökningen. Eftersom 
maskerna kommer att användas när sökningar görs i drift ska de självklart användas 
för att ta fram de gränsvärden som då kommer användas. 

6.3.1.1 Sök korrekta exempel 
I detta steg söker man med modellbilder i detaljbilder vilkas lägen överensstämmer. 
Man söker med en förhållandevis hög acceptansgräns, 50 %. Detta görs eftersom 
man kan förvänta sig höga träffvärden. Man får ett antal träffar, beroende på hur 
många detaljer som finns i bilden. Alla träffresultat sparas. 
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Figur 6.4  Sökning efter korrekta exempel. 

 

6.3.1.2 Sök bästa felaktiga exempel 
I nästa steg söker man efter felaktiga exempel, dvs. man söker med modellbilder i 
detaljbilder vilkas lägen ej överensstämmer. I detta fall är det endast den bästa 
träffen som är intressant, alltså det bästa felaktiga exemplet. Man låter därför MIL 
söka endast efter en träff, och får då automatiskt den bästa. MIL erbjuder också en 
möjlighet att söka efter flera modeller i en bild samtidigt. Detta utnyttjas här när 
möjlighet finns, dvs. när antalet lägen är fler än två, vilket innebär att det finns fler 
än ett läge med felaktiga exempel för varje bild. På detta sätt får man automatiskt det 
bästa felaktiga exemplet bland alla lägen. Man söker med en låg acceptansgräns, 
30 %, för att kunna hitta dåligt överensstämmande detaljer. Dock kan inte gränsen 
sättas lägre än så, eftersom det då finns risk att man finner träffar som ligger 
felaktigt placerade, till exempel endast har en kant på detaljen och i övrigt ligger 
utanför den. Eftersom man endast intresserar sig för den bästa träffen finns det heller 
ingen anledning att söka med en lägre acceptansgräns. 

 

 

Figur 6.5  Sökning efter felaktiga exempel. Två modellbilder söker samtidigt i 
detaljbilden. 
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Det kan vara meningsfullt att kommentera varför just detaljen i andra lägen ska 
användas som felaktigt exempel, istället för exempelvis andra liknande detaljer. 
Anledningen till detta är att det endast är egenskapen att kunna skilja ut ett läge från 
ett annat som är aktuellt i drift. En specifik maskin kommer aldrig att ”se” något 
annat än en viss detaljs olika lägen, då man aldrig kör flera olika typer av detaljer i 
en maskin samtidigt. Alltså finns det ingen mening med att kunna skilja en detalj 
från någon annan, hur lika de än må vara. 

6.3.1.3 Spara resultat 
Erhållna resultat för detaljbildssökningen sparas. Detta görs så att varje läge har ett 
antal träffvärden för korrekta exempel och ett träffvärde för det bästa felaktiga 
exemplet. 

6.3.2 Sök i modellbilder 
Efter att sökningar har utförts i detaljbilderna gör man även sökningar i 
modellbilderna. De utförs på precis samma sätt som i detaljbilderna. Först söker man 
på korrekta exempel. Detta innebär i det här fallet att man söker med modellen i sin 
egen modellbild, vilket givetvis ger en fullständig överensstämmelse. Detta kan 
tyckas meningslöst, men görs ändå för att med säkerhet få fram något värde. Man 
söker sedan på felaktiga exempel genom att söka med modeller i övriga 
modellbilder. Ur detta steg får man alltså ytterligare ett träffvärde för korrekta 
exempel och ett för felaktiga exempel för varje läge. 

 

Figur 6.6  Sökning i modellbilder. Till vänster korrekt exempel och till höger 
felaktiga exempel. 
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6.3.3 Slå samman resultat 
Efter sökningarna har man resultat för korrekta exempel och felaktiga exempel från 
såväl detaljbilderna som modellbilderna. Dessa måste slås samman. Detta görs 
enkelt genom att för de korrekta exemplen lägga till resultatet från modellbilden till 
resultaten från detaljbilden. För de felaktiga exemplen väljer man helt enkelt det 
bästa av de två och behåller bara det. 

6.3.4 Beräkna gränsvärden 
Gränsvärdena beräknas olika beroende på träffresultatens fördelningar. De värden 
som styr detta är bästa träff på felaktiga exempel – fmax, samt för de korrekta 
exemplen sämsta träffresultat – kmin och medelvärdet av alla träffresultat – kmedel. 
Nedan visas de fall som undersöks i tur och ordning. Förutom att acceptans- och 
säkerhetsgräns beräknas, sätts även ett statusvärde som indikerar resultatets 
tillförlitlighet. De statusvärden som finns är OK – god säkerhet, LowCertainty – låg 
säkerhet, och VeryLowCertainty – mycket låg säkerhet. 

1. fmax < kmin - 6 
Det finns ett intervall på mer än 6 enheter mellan de korrekta och de felaktiga 
exemplen, dvs. grupperna skiljer sig åt ganska tydligt. Man kan sätta en tämligen 
säker gräns. Acceptansgränsen placeras på 90 % av intervallet mellan fmax och kmin, 
och säkerhetsgränsen placeras på de korrekta exemplens medelvärde: 

a = fmax + 0.9(kmin – fmax) 

s = kmedel 

Statusvärdet sätts till OK. 

 

0 100fmax kmin

a s

kmedel

 

Figur 6.7  Gränsvärdenas placeringar vid fmax < kmin – 6 

 

2. kmin – 6 < fmax < kmedel 
De två grupperna av träffar kan gå in i varandra, men den bästa felaktiga träffen 
ligger under medelvärdet av de korrekta träffarna. Detta innebär att detaljens lägen 
inte är helt lätta att skilja från varandra, och resultatet blir osäkert. Acceptansgränsen 
placeras på 80 % av intervallet mellan fmax och kmedel och säkerhetsgränsen på 80 % 
av intervallet mellan fmax och 100: 
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a = fmax + 0.8(kmedel – fmax) 

s = fmax + 0.8(100 – fmax) 

Statusvärdet sätts till LowCertainty för att signalera osäkerhet i resultatet. 
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Figur 6.8  Gränsvärdenas placeringar vid kmin – 6 < fmax < kmedel 

 

3. fmax > kmedel 
Den bästa felaktiga träffen ligger i den övre regionen av de korrekta träffarna. Alltså 
är de korrekta och de felaktiga träffarna mycket svåra att skilja från varandra. 
Acceptansgränsen placeras på halva intervallet mellan fmax och 100, medan 
säkerhetsgränsen placeras på 100, för att undvika att värden betraktas som säkra: 

a = fmax + 0.5(100 – fmax) 

s = 100 

Statusvärdet sätts även här till VeryLowCertainty för att signalera mycket osäkra 
resultat. 
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Figur 6.9  Gränsvärdenas placeringar vid  fmax > kmedel 
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6.3.5 Resultatets beskaffenhet 
Det resultat som erhålls från algoritmen är en resultatstruktur som innehåller 
resultatdata. För varje läge som detaljen har innehåller denna struktur en uppsättning 
av följande: 

• Acceptansgräns för scoremodel 
• Acceptansgräns för scoretarget 
• Säkerhetsgräns för scoremodel 
• Säkerhetsgräns för scoretarget 
• Statusvärde för scoremodel 
• Statusvärde för scoretarget 
• Modellstatus 

Statusvärdet kan ha ett av de tre värdena OK, LowCertainty och VeryLowCertainty, 
enligt vad som är beskrivet i avsnitt 6.3.4 ovan. Modellstatusen finns för att ange om 
det var någon sökning som inte resulterade i några träffar. Den kan ha värdena OK, 
ModelNotFound eller CounterExamplesNotFound, där ModelNotFound indikerar att 
inget korrekt exempel hittades och CounterExamplesNotFound indikerar att inget 
felaktigt exempel hittades. 

Förutom detta finns även en resultatsträng som kan visas för operatören så att denne 
kan få information om eventuella osäkerheter i resultatet. 

6.4 Problem 
Här beskrivs några problem som finns med den skapade algoritmen. 

6.4.1 Detaljer med lägen som liknar varandra 
Algoritmen har problem med detaljer som har två eller flera lägen som är mycket 
lika varandra. Detta är förstås helt naturligt, men är ändå värt att nämna. Algoritmen 
kommer att ge ett resultat, vilket dock är tämligen opålitligt. Detta bör därför 
uppmärksammas av operatören, som bör testa och eventuellt justera gränserna för 
hand. Detaljer av denna typ kommer dock alltid vara svåra att bestämma 
gränsvärden för. Ett sätt att underlätta detta är att utarbeta lämpliga masker, som 
framhäver de små skillnader som finns mellan lägena. Detta ligger dock utanför 
denna uppgifts område. 

6.4.2 Stora detaljer 
En följd av det faktum att indata är endast en detaljbild för varje läge förutom 
modellerna, är att detaljer som är stora inte kan ge så många sökexempel, eftersom 
det då helt enkelt inte får plats så många detaljer i en bild. Detta kommer förstås att 
påverka algoritmens förmåga att ge goda resultat negativt. Som har påpekats blir 
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resultaten bättre och pålitligare ju fler sökexempel som fås. Tack vare att man även 
söker i modellbilderna får man ett extra exempel, men säkerheten i resultatet kan 
ändå ifrågasättas om det exempelvis bara ryms två detaljer i en detaljbild. 
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7 Kollisionsområde för detalj 
Detta kapitel beskriver arbetet med och lösningen till den uppgift som handlar om att 
finna en detaljs kollisionsområde. Först beskrivs bakgrunden till uppgiften och hur 
lösningsarbetet gick till. Sedan beskrivs ett antal lösningar som testades innan den 
slutgiltiga lösningen hittades. Efter detta beskrivs den lösning som användes, först 
översiktligt, sedan i detalj. Några lösningsvarianter som undersöktes tas sedan upp, 
varpå kapitlet avslutas med att nämna några problem med den aktuella lösningen. 

7.1 Bakgrund och utförande 
Som har beskrivits i 2.4 Kollisionsområde för detalj handlar denna uppgift om att 
segmentera ut en detaljs kollisionsområde, det vill säga det område som täcks upp av 
detaljen på bandet. Detta är ett klassiskt segmenteringsproblem av ett ganska svårt 
slag. Såväl bakgrund som detalj kan variera väldigt, och algoritmen måste klara alla 
möjligheter. Genom att studera en mängd exempelbilder på detaljer liggande på 
band, kunde konstateras att segmenteringsalgoritmen måste klara av följande 
besvärligheter: 

• Olika typer av bakgrunder, dvs. band. Såväl mörka som ljusa band används. 
Dessutom är vissa band helt släta medan andra har ett skrovligt mönster 
som bland annat visar sig i kantbilder. 

• Gråskalevärden för en detalj varierar kraftigt över detaljen. Ofta finns inom 
samma detalj vissa områden som är ljusare än bakgrunden och andra som är 
mörkare än bakgrunden. 

• Tydliga kanter mellan bakgrund och detalj finns inte alltid. Ibland kan 
kanter vara helt obefintliga på vissa delar av en detalj. 

• Detaljer kan ha väldigt varierande form och storlek. Såväl konvexa som 
konkava objekt finns. 

• Detaljers yta är sällan slät – den innehåller ofta en mängd kanter som 
mycket väl kan vara starkare än några av detaljens ytterkanter. 

• Algoritmen måste klara av att segmentera ut fler objekt än ett ur en bild, 
dvs. man kan inte förutsätta att endast en detalj finns i varje bild. 

För att bemästra allt detta räcker det inte med någon enkel segmenteringsalgoritm. 
Olika trösklingsalgoritmer kan till exempel ganska snart avvisas. En mängd 
forskningsartiklar och dylikt studerades inom ämnet för att få nys om de kända 
metoder som fanns för att lösa segmenteringsproblem av denna dignitet. De olika 
metoderna vägdes mot varandra, först och främst i fråga om förmåga att hantera de 
olika problemen beskrivna i punkterna ovan, men även i fråga om beräkningsbörda. 
Även om inte algoritmens hastighet är så kritisk i den här tillämpningen, finns det 
ingen användare som accepterar att få vänta i flera minuter på ett svar. 



72 Automatiserad inlärning av detaljer för igenkänning och robotplockning 

 

 

Till en början utvecklades och testades algoritmen i Matlab, eftersom detta språk 
behärskades mer och var enklare att arbeta i för den här typen av uppgift. När det 
hade konstaterats vilken metod som innebar den bästa lösningen, och när det hade 
verifierats att den verkligen fungerade, överfördes grundlösningen till C# där den 
sedan vidareutvecklades.  

7.2 Lösningar som testades 
De olika lösningsmetoder som undersöktes under arbetets gång beskrivs nedan. 

7.2.1 Tröskling 
Tröskling är det naiva sättet att lösa ett segmenteringsproblem på. Det är det 
enklaste, men i allmänhet också det svagaste. För att det över huvud taget ska vara 
möjligt att segmentera objekt med hjälp av tröskling krävs att det finns någon gräns 
mellan bakgrund och objekt i fråga om intensitetsnivå. Det faktum att detaljerna ofta 
innehåller intensitetsnivåer som ligger både ovanför och nedanför bakgrundens är 
egentligen tillräckligt för att konstatera att tröskling inte fungerar väl i denna 
tillämpning. Några inledande tester med tröskling gjordes dock för att bekräfta detta. 
Figur 7.1 visar ett exempel på en detalj som har försökt segmenteras med tröskling. 
Som kan ses är resultatet inte så tillfredsställande. Detta trots att tröskeln som 
användes här för hand har satts till det värde som ger det bästa resultatet. Att finna 
detta värde automatiskt är mycket svårt, och i praktiken skulle aldrig ett resultat lika 
bra som detta kunna erhållas. 

 

   

Figur 7.1  En detalj segmenterad medelst tröskling. Till vänster original, till 
höger resultat. 

 

Det är möjligt att förbättra resultatet ovan med hjälp av diverse morfologiska 
operationer, men eftersom man inte vet hur många detaljer bilden innehåller är det 
omöjligt att avgöra hur länge till exempel en expansion skall pågå för att täppa till 
hål i en detalj. 
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7.2.2 Subtrahera bakgrund 
Efter att ha undersökt tröskling och kunnat konstatera att problemet med att 
bakgrunden ofta intensitetsmässigt befinner sig inom detaljens intensitetsvariation 
ställer till stora problem, uppkom idén att försöka subtrahera bakgrunden från 
bilden. Tanken var att efter subtraktionen skulle allting som var bakgrund ha värden 
mycket nära noll medan detaljerna skulle ha större positiva eller negativa värden. En 
tom bakgrundsbild skulle skapas för varje typ av band som användes. Emellertid är 
till exempel det mest använda bandet skrovligt till utseendet, vilket gör att 
bakgrunden i varje bild får ett speciellt ”mönster” som aldrig ser exakt likadant ut 
som i någon annan bild. Dessutom beror bandets utseende och intensitetsnivå väldigt 
mycket på de specifika ljusförhållanden och ljusinställningar som gäller för tillfället, 
och detta skulle bara delvis kunna kompenseras för med hjälp av en 
histogramutjämning. Dessa problem gjorde att de fåtal tester som gjordes med denna 
metod gav mycket svaga resultat och snabbt förkastades.  

7.2.3 Watershed 
Det faktum att detaljers intensitetsvariation varierar väldigt mycket inom detaljen 
och även det faktum att den vanligaste bakgrunden har ett tämligen skrovligt 
utseende, gör att watersheds inte kan förväntas fungera speciellt bra i denna 
tillämpning. Därför undersöktes denna metod bara flyktigt, och de resultat som 
erhölls var alla undermåliga och ointressanta. 

7.2.4 Konturföljning 
Konturföljning är en ganska intressant metod, men har för denna tillämpning vissa 
problem. Det största av dessa är att detaljers kanter här och där ofta är svaga eller 
ibland helt osynliga. Figur 7.1 visar ett exempel på en detalj där konturföljning 
skulle misslyckas eftersom de sprickor som finns i kanten är alltför stora för att 
kunna förbises av en konturföljningsalgoritm. Ett fåtal tester gjordes med 
konturföljning, vilka bekräftade misstankarna om dess svagheter. 

7.2.5 Aktiva konturer 
Aktiva konturer var den metod som verkade mest lämpad för denna tillämpning. Det 
är i grunden en för segmentering mycket användbar metod, som med diverse 
utökningar kan göras synnerligen kraftfull. Det som är mycket tilltalande med denna 
metod är att den söker av bilden efter sammanhängande kantområden utifrån. Det 
vill säga, den rör sig över bakgrunden, som i denna tillämpning alltid är 
förhållandevis slät, tills den når någon kant. Hur objektet ser ut innanför ytterkanten 
är ointressant, vilket är mycket fördelaktigt då detaljer som tidigare nämnts kan ha 
ett innandöme som varierar kraftigt i intensitet. Det kanske allra viktigaste är 
dessutom att avsökningen hela tiden sker i form av en sammanhängande kontur som 
inte kan brytas, vilket innebär att man kan få den att bortse från ganska stora 
sprickor i objektens kanter. I sin grundutformning är konturen odelbar och kan bara 
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finna ett objekt i en bild, men med hjälp av en utökning kan konturen fås att dela sig 
vid lämpliga tillfällen vilket möjliggör segmentering av flera objekt. 

Till sin början testades en enkel aktiv kontur. Även om den enkla varianten hade en 
mängd brister, stod det ganska snart klart att denna metod var den som hade mest 
potential för den här tillämpningen. Algoritmen utökades efter hand för att göra den 
så kraftfull som möjligt. Den variant som slutligen användes beskrivs utförligt i 
kommande avsnitt. 

7.3 Översiktlig lösningsalgoritm 
Den lösning som nyttjas kan beskrivas som Topologiskt adaptiva aktiva konturer. 
Detta innebär att den består av aktiva, dvs. rörliga, konturer som anpassar sig, eller 
adapterar sig, efter bildens topologi. Den får verka på bildens gradient, så att kanter 
i bilden innebär motstånd mot konturens rörelse. Kanter tillåts inte ha någon 
riktning, dvs. gradienten är alltid positiv, vilket medför att ljusa detaljer på mörk 
bakgrund kan hittas lika lätt som mörka detaljer på ljus bakgrund. Själva konturen 
består av ett antal noder som antas vara förbundna med varandra så att det bildas en 
kontur, eller snodd som vi i fortsättningen kommer att kalla den. Snodden rör sig 
genom att noderna förflyttar sig, och avståndet mellan noderna hålls någorlunda 
konstant genom att ta bort eller lägga till noder när så behövs. Snodden förmår dela 
upp sig i flera mindre snoddar, för att kunna finna fler än ett objekt. Detta görs varje 
gång snodden korsar sig själv, vilket är det naturliga sättet att göra det på eftersom 
man då säkerställer att hela bildområdet kommer att genomsökas. Algoritmen 
innehåller också ett antal komponenter för att förhindra att snodden trasslar ihop sig 
eller dylikt, vilket annars är ett nästan givet öde om den får röra sig fritt i bilden. 
Slutligen har en metod som bygger på att snodden arbetar i två olika tillstånd, eller 
faser, utvecklats. Den första fasen går ut på att snodden ska lokalisera alla objekt i 
bilden genom att ungefärligt placera sig runt dem. I den andra fasen försöker 
snodden finna objektens kanter mer exakt, delvis genom att förutsätta att de detaljer 
som eftersöks har någorlunda ”logiska” former. Med detta menas att taggiga kanter 
jämnas till något för att komma till rätta med brus och andra otydligheter i bilden, 
som i de flesta fall inte stämmer överens med den verkliga detaljens utseende. 

7.4 Algoritmen beskriven steg för steg 
Algoritmen består av ett antal delsteg där de flesta av dessa ingår i en stor loop. 
Varje iteration förflyttar varje nod i snodden ett steg. Om det finns flera snoddar 
itereras även över dessa. Figur 7.2 visar algoritmens olika delsteg. Antalet iterationer 
bestäms av hur lång tid det tar att nå stoppkriterium för alla ingående snoddar, men 
som en säkerhetsgräns finns även maxvärdet 2000 iterationer. Utförliga tester har 
visat att på de bilder som används krävs aldrig mer är 2000 iterationer för en 
fullständig segmentering, såvida inget går snett. I följande avsnitt beskrivs de olika 
delstegen ingående. 
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Figur 7.2  Schema som visar algoritmens delsteg. Den rundade pilen till höger 
indikerar iteration. 

 

7.4.1 Gradientframtagning 
Snodden verkar på bildens gradient, och därför måste först gradientbilden |∇I| tas 
fram. Allra först normaliseras emellertid bilden. Normaliseringen gör så att bildens 
intensitet hamnar mellan 0 och 1: 

 min

max min

I II
I I

−
=

−
 (7.1) 

Innan gradientberäkningen lågpassfiltreras också bilden för att bli av med brus, som 
annars kan påverka snodden negativt. Lokalt brus kan ge upphov till kanter som 
förvirrar snodden och får den att stanna till vid falska lokala gradienter. 
Lågpassfiltreringen görs enligt  
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 'I Iγ γ= ∗ ∗  (7.2) 

där γ är en 7x7-gausskärna. Själva gradientberäkningen görs med MIL:s inbyggda 
gradientframtagningsfunktion, med sobelfiltreringen: 
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 (7.3) 

Gradientbilden fås genom att avfärda riktningen och enbart behålla storleken:  

 x x y yI g g g g∇ = +  (7.4) 

7.4.2 Utplacering av snodd  
Den initiala utplaceringen av snodden har stor påverkan på resultatet. Eftersom 
detaljer kan finnas i kanten av en bild bör snodden placeras ut så nära kanten som 
möjligt, för att inte missa något objekt. Den optimala startpositionen för snodden 
kan således tyckas vara i form av en rektangel allra längs ut i bildkanten, men en 
sådan lösning visar sig ha flera problem. Att röra sig i kanten av bilden är farligt av 
flera anledningar. För det första är gradientbilden inte definierad utanför bildkanten, 
vilket måste hanteras på något sätt. Sedan finns risken för kanteffekter i fråga om 
höga gradientvärden i bildkanten eftersom det ofta bildas en artificiell kant mellan 
bakgrunden i bilden och området utanför bilden som får gråskalevärdet noll. Ibland 
kan dessutom kameran orsaka en svart rand i kanten, vilken sträcker sig några pixlar 
in i bilden. Höga gradientvärden i kanten kan vara förödande för snodden eftersom 
den då kan fastna där och inte röra sig någonstans alls. 

Förutom dessa aspekter på snoddens utplacerande, måste dess form tas i akt. Med 
anledning av hur krafterna som påverkar snoddens förflyttning beräknas (se avsnitt 
7.4.4 nedan), är det önskvärt att noderna inte placeras ut på en helt rät linje. En nod 
som ligger på en rät linje mellan sina grannoder kommer nämligen få en intern kraft 
lika med noll. Ingen riktning på kraften kan bestämmas vilket innebär att även den 
externa kraften kommer bli noll. Således kommer noden inte påverkas av någon 
kraft alls utan förbli på sin ursprungsposition. Detta är dock inte så allvarligt som det 
låter, eftersom det alltid finns noder i kanten av den räta linjen som kan förflyttas. 
Rörelsen kommer då att långsamt propageras in längs den ursprungligen räta linjen 
och alla noder kommer omsider att börja röra på sig. Hur som helst är det en onödig 
fördröjning av snoddens rörelse, vilket gärna undviks. 

För att slippa kantproblemen, placeras för det första snodden ut ett par pixlar 
innanför bildkanten. För att bli av med risken för höga gradientvärden i kanterna, 
sätts helt enkelt en rand på fem pixlar närmast kanten i gradientbilden till noll. Detta 
innebär att eventuella intensitetskanter närmast bildkanten ignoreras, vilket hindrar 
att snodden fastnar. 
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Sedan önskas även problemet med de räta linjerna undvikas, och detta görs genom 
att placera ut noderna på en liten båge istället för på en rät linje. Bågen är 
försvinnande liten, men det faktum att den finns där gör att krafterna inte blir precis 
noll och ger dem framför allt en riktning. För att beräkna utplaceringen längs 
kanterna användes följande polynom, som ger en båge med höjd h belägen mellan 
x = 0 och x = l för positiva y:  

 2
2

4 ( )
2

h ly x h
l

= − − +  (7.5) 

l är således avståndet mellan två hörnnoder och h sätts till 1 pixel. Noderna placeras 
så att bågen böjer av utåt, dvs. snodden blir konvex. Figur 7.3 nedan visar, 
överdrivet rundat, snoddens form i startläget 

 

 

Figur 7.3  Figur som principiellt visar snoddens initiala utplacering. 

 

7.4.3 Undersök passiva och döda snoddar 
Detta är det första steg som görs i varje iteration för varje snodd, och detta är en koll 
för att inte utföra onödigt arbete. En snodd kan antingen var aktiv eller passiv. Den 
kan dessutom också vara levande eller död. Om en snodd är aktiv innebär det att den 
rör sig som vanligt i jakt på att finna något objekt. Är den däremot passiv, har 
snodden funnit sitt stoppkriterium och har stannat runt något objekt. Om en snodd är 
levande betyder det att den tillhör de snoddar som än så länge kommer räknas in i 
slutresultatet, men om snodden är död kommer den inte räknas med i slutresultatet, 
utan tas bort. Anledningar till att en snodd måste dö är att den blir för liten (består av 
tre noder eller mindre) eller att den är felvänd. Med felvänd menas att noderna är 
utplacerade motsols istället för medsols, eller ”ut-och-in” om man så vill. Detta 
kommer att leda till att de interna krafterna i snodden blir riktade utåt istället för 
inåt, vilket får förödande konsekvenser då snodden kan komma att växa sig oändligt 
stor. Hur en snodd kan bli felvänd förklaras i avsnittet 7.4.9 nedan. 

I detta steg undersöks först om snodden är passiv, och i sådant fall hoppas denna 
snodd över. Sedan undersöks om snodden måste dö. Att undersöka om snodden 
består av tre noder eller färre är trivialt, men för att undersöka om snodden är 
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felvänd, dvs. är riktad motsols, krävs lite mer avancerade beräkningar. Enligt 
[Bourke, 1988] kan detta avgöras med hjälp av en polygonareaberäkning enligt 
följande formel:  

 1 1
1
2 i i i i

i
A x y x y+ += −∑  (7.6) 

där xi är nod i:s x-koordinat osv.  

Om denna area är positiv är polygonens sidor ordnade motsols, i annat fall medsols. 
Denna beräkning görs för varje snodd var tionde iteration. 

7.4.4 Beräkning av snoddens förflyttning 
Snodden rör sig genom att varje nod förflyttas ett litet steg varje iteration. För att 
styra snodden låter man ett antal olika krafter verka på den. Dels finns interna krafter 
i snodden som eftersträvar att snodden krymper ihop, dvs. rör sig inåt 
(centerkraften). I de interna krafterna ingår även en kraft som vill göra snoddens 
form så enkel som möjligt, dvs. formad som en cirkel (antikrökningskraften). Den 
externa kraften påverkar snodden utifrån, alltså från bilden som snodden befinner 
sig i. Varje nod påverkas av en kraft som bestäms av gradientvärdet i nodens punkt. 

Om krafterna får verka fritt på snoddens noder bildas för eller senare nästan alltid 
kluster av noder här och där. Detta kan liknas vid att snodden trasslar ihop sig, och 
detta är ett stort problem. För att förhindra detta används en metod kallad 
klustereliminering, som vill få varje nod att ha samma avstånd till sina bägge 
grannoder. Detta görs genom att flytta noderna små sträckor inom snoddens form. 

Nedan redovisas de formler som används för beräkning av de olika krafterna samt 
klusterelimineringen. För att underlätta visas även figurer som demonstrerar hur de 
olika vektorerna är riktade. 

7.4.4.1 Centerkraften: 
Centerkraften, Fcenter, bestäms av följande formler: 

 zsign ( )center cF AB AC Bη= × ⋅Δ  (7.7) 

 
B BB
B B
′ −

Δ =
′ −

 (7.8) 

 
2

A CB +′ =  (7.9) 

Figur 7.4 visar hur centerkraftens riktning beräknas. Med signz(AB x AC) avses 
tecknet på z-komponenten av kryssprodukten. Som synes finns det två fall. I det 
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övre är snodden lokalt konvex och i det fallet blir denna kryssprodukt 1 samtidigt 
som ΔB blir riktad inåt. I det nedre är snodden lokalt konkav och ΔB blir riktad utåt. 
Detta avhjälps dock genom att kryssprodukten blir –1 vilket vänder centerkraften 
inåt. 

 

A

B

C
B’

zsign ( ) 1AB AC× =

A

B

C
B’

Fcenter

Fcenter

zsign ( ) 1AB AC× = −

 

Figur 7.4  Centerkraften blir alltid riktad mot snoddens centrum så länge 
noderna räknas medsols. 

 

7.4.4.2 Antikrökningskraften: 
Antikrökningskraften, Fkrök, bestäms av följande formel: 

 ( )krök kF B Bη ′= −  (7.10) 

Figur 7.4 klargör antikrökningskraftens riktning. Denna sammanfaller med ΔB. Det 
bör dock noteras att ingen normering här sker, vilket innebär att 
antikrökningskraftens storlek är beroende av snoddens lokala spetsighet. En kraftig 
krök ska ge en stor antikrökningskraft. 
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7.4.4.3 Den externa kraften: 
Den externa kraften, Fextern, bestäms av följande formel: 

 zsign ( )extern eF I AB AC Bη= − ∇ × ⋅Δ  (7.11) 

Som synes är den externa kraftens riktning motriktad centerkraften. Dess storlek är 
beroende av gradientens storlek i den aktuella positionen. 

7.4.4.4 Klustereliminering: 
Figur 7.5 innehåller en del av en snodd, A-B-C. Efter att interna och externa krafter 
har fått verka på nod B ska den förflyttas till F. Den kommer då att befinna sig 
närmare nod C än nod A. Klusterelimineringen ska se till så att avståndet till 
grannoderna är lika, och därför förflyttas noden till F’. Detta görs genom att förflytta 
F parallellt med AC till den punkt som kan projiceras på B’, mittpunkten på linjen 
AC. 

 

A

B

CB’ D

FF’

 

Figur 7.5  Illustration av klusterelimineringens beräkningar. 

 

 int extF B F F= + +  (7.12) 

 "  proj. på " AF ACD A AF AC A AC
AC AC

= + = +
i
i

 (7.13) 

 '
2

A CB +
=  (7.14) 

 ' 'AF AF DB= +  (7.15) 

 ' 'F AF A= +  (7.16) 
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När önskade förflyttningar har beräknats måste det undersökas att dessa 
förflyttningar är tillåtna. Detta innebär i praktiken att se efter om någon nod kommer 
att hamna utanför bildkanten. Om detta inträffar flyttas noden till den pixel i bilden 
som ligger närmast den beräknade positionen. 

7.4.5 Kolla stoppkriterium 
Att hitta ett lämpligt stoppkriterium för snodden är helt avgörande för algoritmens 
förmåga att nöjaktigt segmentera objekt. Om stoppkriteriet infaller för tidigt 
segmenteras för stort område ut och om det infaller för sent blir området för litet 
eller missas helt. Stoppkriteriet är alltså mycket viktigt. 

Stoppkriteriet bör infalla när snodden har kommit så nära objektet som ska 
segmenteras ut så att den precis omsluter det. Om koefficienterna som avgör 
krafternas storlek på snodden är väl valda ska snodden finna ett jämviktsläge när 
objektets kant nås. Detta innebär att snodden varken rör sig inåt eller utåt, och i 
idealfallet står varje nod helt stilla. Idealfallet är dock just ett idealfall, och i 
praktiken stannar aldrig noderna helt. De oscillerar fram och tillbaka i läget mellan 
bakgrunden närmast objektet och objektets yttersta kant. Således kan man inte vänta 
på att noderna ska sluta röra sig, utan får nöja sig med att beräkna en genomsnittlig 
förflyttning under de senaste iterationerna. Eftersom en snodd inte får stoppas innan 
hela snodden nått objektets kant är det viktigt att stoppkriteriet uppfylls för alla 
noder för sig. Att beräkna ett medelvärde på alla noders förflyttning är alltså 
felaktigt, eftersom det leder till att snoddar där största delen av snodden står stilla 
men en liten bit inte har nått objektets kant kan komma att uppfylla stoppkriteriet. 

Den lösning som användes var att för varje nod beräkna den totala förflyttningen 
under de två senaste stegen och jämföra denna med en gräns ε. Om inte någon nod i 
en snodd hade gjort en förflyttning som överträffade ε inföll stoppkriteriet. Alltså 

,  och ''i i i ie i e N Nε< ∀ = − , där Ni är nod i:s position och Ni'' är samma nods 

position för två iterationer sedan. Värdet på ε bestämdes efter utförligt testande till 
0.9 för fas 1 och 0.7 för fas 2. 

7.4.6 Tillståndsbyte 
För att ge ett bättre resultat vid segmenteringen har ett system med två olika tillstånd 
för varje snodd införts. Syftet med att låta snodden arbete i två olika faser är att ge 
ett slutresultat som markerar detaljens verkliga form bättre än vad som blir fallet då 
endast en fas används. Under den första fasen är målet för snodden att finna objektet 
och lokalisera dess kanter så gott det går. Under den andra fasen ska snoddens läge 
finjusteras och inta en så ”verklig” form som möjligt runt objektet. Detta görs 
genom att i den andra fasen minska centerkraften och den externa kraften på 
snodden, vilket kan ses som att snodden tar mindre steg. Samtidigt ökas 
antikrökningskraften ganska kraftigt för att ”spänna åt” snodden runt objektet. Detta 
gör att snodden får en mindre kantig form som överensstämmer mer med detaljens 
verkliga form än vad som fås ur fas 1. Dessutom fås snodden att krypa ut ur små 
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sprickor och liknande som vanligtvis bara är artefakter i bilden. Det bör nämnas att 
antikrökningskraften i fas 1 är mycket liten, nästan obefintlig. Syftet med detta är att 
göra det möjligt för snodden att ta sig fram i trånga utrymmen, till exempel mellan 
två närliggande objekt. Detta är viktigt eftersom objekt som ligger nära varandra 
annars kommer segmenteras ut som ett enda sammanhängande objekt. Figur 7.6 
nedan visar vilken effekt fas 2 kan ha på en bild. 

 

   

Figur 7.6  Exempel på detalj som segmenteras. Till vänster läget efter fas 1, till 
höger efter fas 2. 

 

Snodden ändrar tillstånd när stoppkriteriet för fas 1 infaller. När stoppkriteriet för 
fas 2 infaller stannar snodden upp genom att den sätts till passiv. 

7.4.7 Omsampling 
Eftersom snodden rör sig inåt bildens centrum och krymper ihop i storlek ju längre 
in den når, kommer noderna hamna närmare och närmare varandra om antalet noder 
hålls konstant. Om noderna hamnar för nära varandra kan snodden lätt korsa sig 
själv av misstag här och där, vilket innebär problem. På samma sätt händer det 
ibland att en snodd växer i vissa delar. Detta kan vara till exempel när den tagit sig 
emellan två tätt liggande objekt och sedan rör sig ut i området på andra sidan. I detta 
fall skulle noderna hamna alltför långt från varandra, vilket gör snodden mycket 
mindre känslig för bildens kanter. För att undslippa dessa problem samplas snodden 
om, så att avståndet mellan närliggande noder förblir ungefär detsamma under hela 
snoddens rörelse. Vissa variationer i avstånd måste dock tillåtas eftersom snoddens 
förmåga att röra sig annars kommer att inskränkas. Dessutom är det ur tidssynpunkt 
önskvärt att omsampling sker så sällan som möjligt. 

Processen utförs på enklast möjliga sätt. Om någon nod ligger närmre sin granne än 
en viss gräns lmin plockas den bort och dess två grannar sammanbinds med varandra. 
Om å andra sidan någon nod ligger för långt ifrån sin granne, längre än lmax, adderas 
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en ny nod mitt emellan de två noderna. De två gränserna lmin och lmax förhåller sig till 
varandra så att lmax = 3 ⋅ lmin. Ett lämpligt värde på lmin visade sig vara 5 pixlar. 

7.4.8 Detektera skärningspunkter 
Om en snodd korsar sig själv någonstans måste snodden delas. Om inte detta görs 
kan inte mer än ett objekt segmenteras ut i en bild. Det finns också risk att vissa 
bilder misslyckas med segmenteringen trots att de bara innehåller ett objekt. Figur 
7.7 visar ett exempel på en sådan bild. Hur delningen går till beskrivs i nästa avsnitt. 
Det första problemet är att detektera eventuella skärningspunkter. Detta kan enkelt 
lösas genom att jämföra varje linjesegment med varje annat linjesegment och se om 
dessa korsar varandra, men detta är otroligt tidskrävande och är i praktiken 
oanvändbart. För att göra sökningen snabbare skapas ett rutnät, där snoddens noder 
delas in i rutor beroende på var i bilden de befinner sig. Rutorna fördelas över bilden 
som ett kartesianskt rutnät. På detta sätt behöver man bara jämföra linjesegment 
mellan noder som ligger i samma ruta. Ett litet undantag måste dock göras för noder 
som har en granne i en annan ruta. För att inte missa linjesegment som går från en 
ruta till en annan måste även alla grannoder till en ruta inkluderas i denna. Således 
kommer vissa noder tillhöra mer än en ruta. Figur 7.8 innehåller segmentet p3-p4 
som utgör ett exempel på detta. 

 

 

Figur 7.7  Bild med endast en detalj som orsakar delning av snodden. 

 

Dock finns fortfarande ett fall som sökningen kommer att missa, vilket är det så 
kallade hörnfallet. Figur 7.8 demonstrerar detta. Detta inträffar dock så sällan så det 
har valts att bortses ifrån. Det gör nämligen inte så mycket om en korsning missas 
vid ett tillfälle eftersom den med största sannolikhet kommer att upptäckas nästa 
gång, då noderna har förflyttat sig en sträcka. 
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Figur 7.8  Korsningen mellan segment p2-p3 och p5-p6 utgör hörnfallet, vilket 
innebär att alla fyra noder ligger i olika rutor. 

 

Själva kollisionssökningen mellan linjesegment utförs enligt [Bourke, 1989]: 

Tag två linjesegment P1-P2 och P3-P4. De två linjernas ekvationer är 

1 2 1( )a aP P u P P= + −  och 3 4 3( )b bP P u P P= + − . Genom att sätta likhet mellan 
dessa ekvationer kan ua och ub lösas ut enligt  

 

4 3 1 3 4 3 1 3

4 3 2 1 4 3 2 1

2 1 1 3 2 1 1 3

4 3 2 1 4 3 2 1

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

a

b

x x y y y y x xu
y y x x x x y y
x x y y y y x xu
y y x x x x y y

− − − − −
=

− − − − −

− − − − −
=

− − − − −

 (7.17) 

där (xi, yi) anger positionen för punkt Pi. Om både ua och ub ligger mellan 0 och 1 
ligger skärningspunken inom linjesegmenten och en korsning har detekterats. 

Observera att man inte undersöker om en snodd korsar andra snoddar, man 
undersöker endast om en snodd korsar sig själv. Det finns tillämpningar då det är 
önskvärt att snoddar förenas med andra snoddar då de korsar varandra, men i alla de 
fall detta examensarbete berör är detta en meningslös utökning av algoritmen 
eftersom snoddar aldrig korsar andra snoddar såvida inget har gått snett. 

7.4.9 Dela snoddar 
När en skärningspunkt har detekterats ska snodden delas. För att göra detta har en 
algoritm beskriven i [Stoeter, 2002] använts. När en eller flera korsningar har 
detekterats är problemet att veta vilka noder i snodden som hör till vilken av de nya 
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snoddar som ska bildas. Så länge antalet skärningspunkter är större än ett är detta ett 
ganska svårt problem. Lösningen beskrivs nedan. 
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Figur 7.9  Ett exempel på en snodd med tre skärningspunkter. 

 

Figur 7.9 ovan utgör ett exempel på en tänkt snodd som ska delas. Noderna 
markeras med si och skärningspunkterna med a, b och c. Algoritmen går till så att 
man vandrar runt snodden och gör en lista med alla noder samt skärningspunkter. 
Exemplet ovan ger, om man börjar på nod s0, följande lista: 

s0  s1  a1  s2  s3  b3  s4  c4  s5  s6  c6  s7  s8  b8  a8  s9,  

där index för skärningspunkterna hänger samma med det linjesegment de finns på. 
Uppgiften är nu att dela in dessa noder och skärningspunkter i ett antal nya snoddar. 
Man går tillväga på följande sätt: Börja längst fram i listan och vandra tills du träffar 
på den första skärningspunkten, a1. Lägg till de hittills passerade noderna inklusive 
skärningspunkten i en ny lista för den första nya snodden. Vandra vidare tills du 
hittar nästa skärningspunkt och lägg passerade noder inklusive aktuell 
skärningspunkt i en ny lista för nästa snodd. När du träffar på en skärningspunkt 
som passerats tidigare (i detta fall sker det första gången när du når c6), läggs de 
senaste noderna till den snodd som började byggas upp efter första påträffandet av 
skärningspunkten, och denna snodd avslutas sedan. På detta sätt byggs de nya 
snoddar som delningen orsakar upp korrekt enligt nedan. Streckets nivå visar vilken 
snodd noden tillhör. 
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Snodd 4                      ⎯⎯⎯⎯          

Snodd 3                 ⎯⎯          ⎯⎯⎯⎯ 

Snodd 2         ⎯⎯⎯⎯                       ⎯ 

Snodd 1 ⎯⎯⎯⎯                                 ⎯ 
s0 s1 a1 s2 s3 b3 s4 c4 s5 s6 c6 s7 s8 b8 a8 s9,  

 
Denna algoritm fungerar i normala fall smärtfritt. Det finns dock ett fall av korsning 
som algoritmen ej klarar av. Figur 7.10 exemplifierar detta.  

 

 

Figur 7.10  Exempel på ett fall av korsningar som den ovan beskrivna 
algoritmen ej klarar av. 

 

Eftersom detta normalt inte uppträder såvida ingenting blir fel, noterar vi bara när 
det händer och låter algoritmen fortlöpa och hoppas på att snodden rättar till sig av 
sig självt senare. Alla de tester som gjorts har visat att detta fall uppträder då och då 
vid enstaka tillfällen, men vid så gott som alla dessa tillfällen löser sig det hela 
automatiskt och får inga konsekvenser på algoritmens resultat. 

Vid en delning bildas alltid någon felvänd snodd, alltså en snodd som har sina noder 
ordnade motsols istället för medsols. Dessa måste elimineras. För detta genomförs 
en koll beskriven i avsnitt 7.4.3, som helt enkelt i efterhand plockar bort de snoddar 
som är felvända. 

7.4.10  Ta bort för små snoddar 
När alla snoddar nått sitt stoppkriterium sker en sista undersökning av snoddarna. 
Syftet med denna undersökning är att gallra bort de snoddar som inte omsluter en 
detalj, utan till exempel har fastnat runt någon liten bruspartikel i bakgrunden. För 
att göra detta förutsätts att verkliga detaljer har en viss storlek och inte kan vara hur 
små som helst. Ett objekts storlek avgörs här genom dess omkrets. Detta för att ett 
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mycket smalt men avlångt objekt troligtvis är något viktigt, medan ett litet 
rundaktigt objekt antagligen inte är det. Således beräknas varje snodds omkrets, eller 
längd om man så vill, och de jämförs med ett bestämt värde pmin. Alla snoddar som 
är mindre än detta avslås och utesluts ur slutresultatet. Det värde på pmin som ansågs 
lämpligt var 80, vilket alltså är omkretsen mätt i pixlar. 

7.4.11  Skapa mask 
Det sista steget i algoritmen är att skapa den mask som markerar det eller de 
områden som har segmenterats ut. Detta ska vara en binär mask som är ettställd inuti 
alla snoddar och nollställd utanför. För att åstadkomma detta ritas snoddarna ut, 
varpå flood fill [Hearn, 2004] används för att fylla områdena. Flood fill kräver en 
startposition, och eftersom det är besvärligt att finna en position som med säkerhet 
befinner sig inuti en snodd, får flood fill istället verka på området utanför snoddarna. 
Startpositionen blir bildens övre vänstra hörn, (0, 0), och när algoritmen är färdig 
inverteras bara resultatet, samt expanderas ett steg för att även få med objektets 
kontur i maskområdet. 

7.5 Varianter som undersöktes 
Under arbetet undersöktes en mängd olika lösningsvarianter och inställningar som 
fick olika inverkningar på resultatet. Nedan redogörs för de viktigaste av dessa. 

7.5.1 Parametervärden för krafterna 
För att kunna styra hur stor inverkan de olika krafterna har på snodden finns en 
parameter för varje kraft som kan skruvas på. Dessa är ηc för centerkraften, ηk för 
antikrökningskraften och ηe för den externa kraften. Justeringar av dessa parametrars 
värden har varit ett ganska intrikat arbete eftersom små ändringar av 
parametervärdena kan påverka snoddens beteende väldigt mycket. När det gäller 
centerkraften och den externa kraften handlar det mest om att hitta värden som gör 
att snodden blir lagom känslig för kanter i bilden, dvs. tar sig fram över brus och 
dylikt i bakgrunden, men stannar upp vid kanten av en detalj. För 
antikrökningskraften ligger balansgången mellan att kunna ta sig in i smala kaviteter 
på detaljer eller i smala utrymmen mellan detaljer, och att hindra snodden från att ta 
sig in i falska sprickor som uppstår på vissa detaljer. Det enda sättet att finna bra 
värden för dessa parametrar på är att utföra en mängd tester på olika bilder, och det 
är denna metodik som utnyttjats. 

Till en början användes en relativt hög antikrökningskraft, för att förhindra att 
snodden böjde sig alltför kraftigt och trasslade ihop sig på grund av brus och 
liknande. Så snart delningsalgoritmen börjat fungera smärtfritt vad det dock möjligt 
att sänka denna kraft, eftersom korsningar då inte längre var något större problem. 
Det blev dessutom nödvändigt att sänka antikrökningskraften om det skulle vara 
möjligt för snodden att ta sig runt och emellan detaljer. Dock fick den fortfarande 
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hållas ganska hög för att förhindra alltför taggiga kanter på objekten och för att 
förhindra snodden från att ta sig in i falska sprickor. Detta var ett problem eftersom 
det inte var möjligt att tillgodose bägge dessa aspekter ordentligt. Det hela löstes när 
indelningen i två olika tillstånd infördes. Då var det möjligt att ha en mycket låg 
antikrökningskraft då snodden skulle ta sig runt och emellan detaljer, men en högre 
kraft då objektet verkligen skulle utmärkas.  

7.5.2 Stoppkriterium 
De värden som använts för stoppkriteriet har egentligen alltid fått följa 
parameterändringar för krafterna, främst centerkraften. Detta beror på det enkla 
faktum att låga krafter medför små förflyttningar, vilket kräver låga gränser på 
stoppkriteriet om inte snodden ska stoppas alltför snabbt. Vilket värde som ska 
användas som stoppkriterium får undersökas för varje inställning av krafternas 
parametrar. 

7.5.3 Fasindelning 
Innan fasindelningen konstruerats användes följaktligen en variant av algoritmen 
utan fasindelning. De resultat som erhölls då var i de flesta fall acceptabla, men 
ganska fula och till synes ofärdiga. Det tydligaste fenomenet var taggiga eller 
gropiga kanter där detaljen egentligen hade en slät kant. Detta berodde förstås på att 
brus och andra artefakter gav bilden detta utseende, men det var ändå önskvärt att 
algoritmen kunde bortse från sådant. Den enda fördelen med varianten utan faser var 
att hörn förblev spetsiga och inte rundades av vilket de gör en aning i fas 2. Denna 
avrundning är dock bara marginell och får anses kompenserad för av de fördelar som 
finns med fasindelningen. 

7.5.4 Samplingsavstånd 
Olika värden på samplingsavståndet har undersökts. Om detta kan sägas att för bästa 
resultat bör det vara så litet som möjligt, till en viss gräns. Blir det för litet kommer 
noderna att ligga så nära varandra så att de av misstag kommer flyttas så att snodden 
korsar sig själv väldigt ofta. Detta kommer att påverka algoritmens prestanda 
mycket negativt. Ett mindre avstånd kommer också göra algoritmen långsammare 
eftersom antalet noder blir fler. Att ha ett stort samplingsavstånd innebär dock att 
noggrannheten blir dålig och att snodden inte förmår ta sig igenom trånga passager. 
Därför valdes slutligen ett litet värde, som ändå var tillräckligt stort för att undvika 
onödiga korsningar. 

7.5.5 Rutnätsindelning 
Storleken på de rutor som bilden delas in i för sökningen efter skärningspunkter 
påverkar algoritmens snabbhet. Om rutorna är alltför stora, eller i extremfallet ingen 
rutindelning används alls så att hela bilden blir en ruta, går algoritmen mycket 
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långsamt beroende på att antalet noder i varje ruta är så stort. Om alltför många rutor 
används blir algoritmen långsam på grund av att det tar tid att iterera över så många 
rutor. Det bör dock påpekas att antalet noder per ruta bör vara mycket mindre än 
antalet rutor, eftersom tidskomplexiteten för att söka efter korsningar mellan n noder 
är i storleksordningen n2 medan tidskomplexiteten för att iterera över n rutor 
naturligtvis är n. Slutligen kan nämnas att risken för att det så kallade hörnfallet 
(Figur 7.8) inträffar ökar ju mindre rutor som används. Det slutliga värde som har 
använts på rutornas storlek har anpassats för att ta hänsyn till dessa aspekter.  

7.5.6 Delningsalgoritm 
Angående delningsalgoritmen kan bara sägas att först testades en egenutvecklad 
algoritm, enklare än den som beskrivits i avsnitt 7.4.9. Eftersom denna visade sig 
misslyckas med ett flertal fall av korsningar övergavs den så snabbt det var möjligt, 
och den mer komplexa algoritmen infördes. 

7.5.7 Eliminering av små snoddar 
Att bortse från alltför små snoddar då algoritmen har nått sitt slutstadium är i de 
flesta fall helt nödvändigt. Då detta ej gjordes uppträdde då och då små markerade 
områden som inte indikerade någon detalj. Den vanligaste orsaken till detta var 
ojämnheter och små mönster i bandet som utgör bakgrunden, vilka ibland blev så 
tydliga så att en snodd fastnade runt dem. Vilken storleksgräns som ska sättas för att 
objekt ska tillåtas beror förstås helt på storleken på de detaljer som kan förekomma. 
Det värde som kom att användas var ungefär motsvarande hälften av storleken på de 
minsta detaljer som har förekommit i SVIA:s produktion. Detta visade sig vara fullt 
tillräckligt för att eliminera alla falska objekt uppkomna av bakgrunden. 

7.5.8 Skapande av mask 
Som har beskrivits i avsnitt 7.4.11 skapas masken genom att flood fill appliceras på 
bakgrunden varpå den inverteras. Till en början användes det mer naturliga 
angreppssättet att applicera flood fill direkt på de markerade områdenas 
innandömen. För att räkna ut startpositionen för flood fill beräknades den punkt 
snoddens första nod skulle flyttas till i nästa iteration om den externa kraften 
ignorerades. Tanken var att denna punkt skulle ligga inuti objektet. Det gjorde den i 
allmänhet, men ibland inträffade situationer då så inte blev fallet. Självklart kan inte 
en sådan algoritm accepteras, och således övergicks till att fylla bakgrunden istället.  

7.6 Problem 
Den lösning som har beskrivits här är inte fullständigt fläckfri. Emellertid är de få 
problem som fortfarande finns kvar så små så att de inte påverkar resultatet i den 
tillämpning de är avsedda att användas. Dessa problem bör ändå nämnas och därför 
beskrivs de här nedan. 
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7.6.1 Stoppkriteriet 
Det finns ett problem gällande stoppkriteriet för vissa bilder. Trots att de 
segmenteras korrekt uppfylls aldrig stoppkriteriet. Figur 7.11 visar ett exempel på en 
bild som lider av detta problem. I bilden finns två detaljer men de har placerats intill 
varandra, och det förväntade resultatet från algoritmen är alltså att den ska finna ett 
objekt, vilket den också gör. Däremot uppfylls som sagt aldrig stoppkriteriet, utan 
algoritmen tuggar på tills antalet maximalt tillåtna iterationer nås. 

 

 

Figur 7.11  Exempel på bild där stoppkriteriet aldrig uppnås. 

 

Till en början var anledningen till detta en gåta, men sedan upptäcktes att 
anledningen till beteendet är de små håligheter som finns på några ställen längs 
kanterna på detaljen. Dessa råkar vara av en storlek som passar olyckligt ihop med 
det ungefärligt angivna avståndet mellan noder. De är av precis en sådan storlek att 
en nod får plats inne i kaviteten medan dess grannar ligger ute vid kanten. Figur 7.12 
visar en närbild på detta. Eftersom den inre noden aldrig når längst in kommer den 
”hoppa” fram och tillbaka i tomrummet i håligheten. Centerkraften drar den inåt 
medan krafterna från dess grannar håller kvar den. Effekten blir liknande en boll 
som hänger i två gummisnoddar och som aldrig slutar röra på sig. Stoppkriteriet 
kräver att alla noder har förflyttat sig en sträcka mindre än den angivna gränsen, men 
dessa noder kommer aldrig att uppfylla detta. 
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Figur 7.12  Närbild på nodernas position i en kavitet. 
 

Detta har egentligen ingen inverkan på det resultat som får ut ur algoritmen. När 
maximala antalet tillåtna iterationer nås plockas snoddens aktuella ställning, och 
eftersom snodden vid det här laget befinner sig runt detaljens kant kommer detta 
resultat att bli fullgott. Den negativa inverkan detta har är givetvis att algoritmen 
kommer ta lite längre tid på sig, men i denna tillämpning har de få sekunder det här 
handlar om ingen större betydelse.  

7.6.2 Detaljer som ligger för nära varandra 
Eftersom snodden ska hindras från att ta sig in i alltför smala sprickor i objekt 
medför det också att detaljer som ligger alltför nära varandra inte kan separeras. 
Någonstans måste en gräns sättas. Figur 7.13 visar hur en bild med tre detaljer 
segmenteras korrekt. Den falska spricka som finns i varje objekt förbises eftersom 
den är för smal. Figur 7.14 visar emellertid en bild där algoritmen misslyckas med 
att på ett ställe separera två detaljer som ligger nära varandra. Det bör dock sägas att 
detta fall aldrig bör uppkomma i praktiken, eftersom operatören aldrig har någon 
anledning att lägga upp så många detaljer på bandet eller att placera detaljer så nära 
varandra. Det faktum att algoritmen misslyckas i detta fall bör därför accepteras. 

 

 

Figur 7.13  Tre detaljer med falska sprickor som segmenteras korrekt. 
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Figur 7.14  Bild där algoritmen på ett ställe misslyckas att separera två detaljer 
som ligger för nära. 

 

7.6.3 Detaljer delvis utanför bildkanten 
Det kan måhända förefalla självklart, men det bör ändå påpekas att algoritmen får 
problem om den får verka på bilder där en eller flera detaljer delvis ligger utanför 
bilden. Man skulle önska att man i dessa fall kunde få ett resultat där algoritmen 
segmenterar ut det område av detaljen som ligger i bilden på ett korrekt sätt, men på 
grund av algoritmens beskaffenhet blir sällan detta fallet. Det här beror på snoddens 
startposition, som är något innanför bildkanten (se avsnitt 7.4.2). Om en detalj då 
sticker ut utanför bildkanten innebär detta att snodden placeras ut på detaljen. 
Eftersom de externa krafterna endast styrs av gradientbilden kommer snodden inte 
”veta om” att den befinner sig på en detalj, utan kommer röra sig inåt som vanligt 
tills den stöter på någon typ av kant (till exempel detaljens innerkant). Detta kan få 
diverse märkliga resultat. Figur 7.15 visar ett exempel på detta. Som synes fås ett 
antal mindre snoddar som placerar sig runt innerkanter och dylikt. 

Det bör dock helt läggas på operatörens ansvar att se till så att algoritmen inte får 
arbeta på denna typ av bilder. En detalj som inte syns i sin helhet i bilden bör ändå 
inte vara någon mening med att segmentera. 
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Figur 7.15  Bild där en detalj ligger delvis utanför bildkanten. 
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8 Markering av centrumdetalj 
Detta kapitel beskriver arbetet med och lösningen till den uppgift som handlar om att 
markera en bilds centrumdetalj (se avsnitt 2.5 Markering av centrumdetalj). Först 
beskrivs bakgrunden till uppgiften och hur lösningsarbetet gick till. Sedan beskrivs 
den lösning som användes, först översiktligt, sedan i detalj. Kapitlet avslutas med att 
nämna några problem med den aktuella lösningen. 

8.1 Bakgrund och utförande 
Denna uppgift går som tidigare beskrivits ut på att ur en bild på en eller flera detaljer 
finna den detalj som ligger närmast bildens centrum och markera denna med en 
omslutande rektangel. Detta innebär att algoritmen måste klara av att segmentera ut 
objekt under samma förutsättningar som kollisionsområdesalgoritmen, se 
kapitel 7 Kollisionsområde för detalj. Faktum är att precis samma algoritm som i 
den uppgiften bör kunna användas, med vissa tillägg på slutet för att välja ut 
centrumdetaljen. Till en början kan den algoritmen tyckas onödigt noggrann, 
eftersom man här endast behöver markera detaljen med en omslutande rektangel. 
Men för att kunna skapa denna rektangel helt korrekt, krävs att man med säkerhet 
kan säga vilket område i bilden som upptas av detaljen. För att kunna särskilja 
närliggande detaljer från varandra krävs också en så pass detaljerad och kraftfull 
algoritm som kollisionsområdesalgoritmen är. 

Så snart man har bildens alla detaljers kollisionsområden är det en enkel match att 
finna den detalj som ligger närmast mitten. Den omslutande rektangeln kan också 
bestämmas med ganska enkla beräkningar. 

8.2 Översiktlig lösningsalgoritm 
Den algoritm som användes som lösning till problemet bestämmer först 
kollisionsområdena för bildens alla detaljer med hjälp av den topologiskt adaptiva 
aktiva konturen som användes i kollisionsområdesuppgiften. När detta gjorts 
beräknas de funna områdenas inramningsrutor, varpå den inramningsruta som ligger 
närmast bildens centrum väljs ut. 

8.3 Algoritmen beskriven steg för steg 
Algoritmen består av tre delsteg som utförs i tur och ordning. Nedan beskrivs dessa 
steg.  
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8.3.1 Kollisionsområdessegmentering 
Det första steget är att finna bildens alla detaljers kollisionsområden. Eftersom en 
utmärkt algoritm som gör precis detta har skapats för en tidigare uppgift används 
denna. För detaljer om hur denna algoritm fungerar hänvisas till kapitel 7 
Kollisionsområde för detalj. 

8.3.2 Beräkna inramningsruta 
För att lättare kunna mäta hur nära detaljer ligger bildens mittpunkt bestäms först 
deras inramningsrutor. Att göra detta innebär att bestämma detaljens 
kollisionsområdes extremvärden för x respektive y. Tack vare att den använda 
algoritmen ger varje område en omslutande snodd med ett antal noder, kan dessa 
extremvärden bestämmas genom att finna max- respektive minvärden för nodernas 
koordinater: 

max min

max min

max( ),  min( )

max( ),  min( )
i iii

i iii

x x x x

y y y y

= =

= =
         , där (xi, yi) är positionen för nod i. 

Inramningsrutan bestäms av hörnpunkterna (xmin, ymin) och (xmax, ymax). Figur 8.1 
åskådliggör detta. I praktiken adderas även några pixlars marginal mellan 
inramningsrutan och objektets extrempunkter. Detta görs för att denna 
inramningsruta senare ska användas för att skära ut området med detaljen för 
fortsatta operationer, och då bör lite ”luft” finnas runt hela objektet. 

 

( , )x ymin min

( , )x ymax max  

Figur 8.1  Exempel på ett kollisionsområde med dess beräknade 
inramningsruta. 
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8.3.3 Finn centrumdetalj 
För att kunna mäta en detaljs avstånd till bildens centrum måste någon punkt att 
mäta ifrån bestämmas för varje detaljs kollisionsområde. Denna punkt valdes till 
inramningsrutans centrum, eftersom den är mycket enkel att beräkna och samtidigt 
representerar detaljens centrum väl i de allra flesta fall. Så när varje detaljs 
inramningsruta har beräknats, bestäms även dess mittpunkt varpå dess avstånd till 
bildens centrum beräknas. Den inramningsruta som ligger närmast centrum utgör 
lösningen och returneras som svar från algoritmen. 

8.4 Problem 
Eftersom algoritmen för kollisionsområde används i denna tillämpning dyker 
självklart de problem som finns beskrivna i det kapitlet upp även här. I övrigt har 
dock inga större problem med denna lösning upptäckts. I vissa fall kan beräkningen 
av detaljens centrum, vilket görs genom att beräkna inramningsrutans centrum, ge 
tveksamma resultat, men detta spelar egentligen ingen roll eftersom algoritmens 
huvudsyfte är att välja ut och markera en detalj. Förutom detta är det bara önskvärt 
att detaljen ligger så nära bildens centrum som möjligt.  

Det finns dock något som bör nämnas som ett problem, även om detta inte beror på 
algoritmen utan på operatören. Detta beskrivs nedan. 

8.4.1 Flera detaljer inom inramningsrutan 
När inramningsrutan för en detalj beräknas kan ingen hänsyn tas till andra detaljers 
placeringar. Detta innebär att någon annan detalj kan råka ”sticka in” i en detaljs 
inramningsruta om den ligger nära. Figur 8.2 exemplifierar detta fall. I extrema fall 
med konstigt formade detaljer kan även tänkas att en annan detalj helt kan inneslutas 
i inramningsrutan. Detta är självklart ett problem om det uppträder. Emellertid är 
detta inget som kan skyllas på algoritmens beteende. Det läggs helt på operatörens 
ansvar att se till så att detaljerna ligger tillräckligt långt ifrån varandra på bandet för 
att detta inte ska inträffa. 

 



98 Automatiserad inlärning av detaljer för igenkänning och robotplockning 

 

 

 

Figur 8.2  Exempel på bild där inramningsrutan för en detalj innehåller delar 
av en annan detalj. 
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9 Perspektivcentrum 
Detta kapitel behandlar uppgiften som går ut på att bestämma perspektivcentrum (se 
avsnitt 2.6 Perspektivcentrum). Här beskrivs arbetet med och lösningen till denna. 
Detta görs genom att först redogöra för bakgrunden till problemet och hur 
lösningsarbetet gick till. Sedan beskrivs i tur och ordning de olika delmoment som 
ingår i lösningen.  

9.1 Bakgrund och utförande 
Eftersom denna uppgift inte bara handlade om att få fram information ur en eller 
flera bilder, utan även involverade insamlandet av nödvändiga bilder, var 
lösningsmöjligheterna extra stora. För att kunna lösa uppgiften krävdes någon sorts 
sammankoppling mellan positioner i rymden framför kameran och positioner i 
bilden som kameran ser. För att kunna få fram ett resultat med god noggrannhet 
krävs således hög noggrannhet såväl i rymden som i bilden. Noggrannheten i bilden 
beror på bildens upplösning, som inte stod i vår makt att påverka, och med vilken 
noggrannhet en position i bilden kan bestämmas beror på bildbehandlingsalgoritmen 
som nyttjas. Noggrannheten i rymden är lite mer komplex och kräver någon form av 
fysiskt instrument för att mäta positioner. Lyckligtvis finns i SVIA:s maskiner några 
mycket kraftfulla sådana instrument, nämligen de industrirobotar som används för 
att plocka detaljerna på bandet. Således stod det ganska tidigt klart att det i denna 
uppgift var lämpligt att utnyttja dessa robotar. Med hjälp av dessa kan man låta 
exempelvis någon form av mönster som roboten håller i förflyttas till önskade 
positioner med mycket god noggrannhet, varpå bilder tas i vilka mönstret kan 
identifieras och dess position bestämmas. 

Diverse rapporter som behandlade perspektivcentrum och metoder som kunde 
bestämma det studerades. Samtidigt inhämtades information om industrirobotarna. 
Detta gjordes genom att läsa manualer samt genom muntlig information av 
handledare och annan personal på SVIA. För information om robotarna hänvisas till 
3.5 Robot. När detta hade gjorts stod det klart att tanken med att låta roboten flytta 
ett mönster som identifieras i bilden enligt vad som beskrivits ovan borde lämpa sig 
väl, då det ger en möjlighet ett med god noggrannhet få just den sammankoppling 
mellan en position i rymden och en position i bilden som önskades. För detta 
krävdes att någon form av mönster skapades, alternativt att något lämpligt redan 
existerande mönster hittades. 

Efter mycket funderande och undersökande av olika mönster hade till slut ett fullgott 
mönster skapats. Detta testades utförligt samtidigt som en algoritm för att känna 
igen mönstret i bilden utarbetades. Slutligen testades några olika lösningsvarianter 
för att beräkna perspektivcentrum, vilka alla gick ut på att med hjälp av roboten 
förflytta mönstret till önskade positioner i rymden för att sedan bestämma dessa 
positioner i bilden. Allt detta beskrivs utförligt i resten av kapitlet. 
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9.2 Mönster 
Att finna ett mönster som är lämpligt att flytta runt med roboten för igenkänning i 
bilder visade sig svårare än vad det till en början kan verka. Följande egenskaper bör 
uppfyllas av ett mönster som passar att användas i denna tillämpning: 

• Relativt enkelt att skapa, eftersom vi själva var tvungna att göra det. 

• Enkelt att fästa på robotens gripdon eller lämpligt för att gripas av roboten. 

• Ha ett karakteristiskt utseende som inte kan förväxlas med något annat i 
bilderna på roboten. 

• Ha en yta som påverkas så lite som möjligt av belysningen, till exempel 
inte vara blank så den reflekterar ljuset från lampan invid kameran som en 
spegel. 

• Ha någon väl definierad punkt som kan markera en exakt position. 

• Vara möjligt att känna igen såväl på nära håll som på ett litet avstånd, 
eftersom mönstret kommer placeras på olika höjder över bandet. 

9.2.1 Lösningar som undersöktes 
Till en början letades efter markeringar på robotens gripdon som kunde användas 
som mönster för igenkänning. Inget som var tillräckligt karakteristiskt kunde finnas. 
Dessutom används ibland olika gripdon vars utseenden varierar, så denna tanke 
övergavs snart. Istället påbörjades sökandet efter något objekt som kunde gripas av 
robotens gripdon. Små spetsiga föremål som spikar och skruvar testades. Tanken var 
att deras spets skulle kunna markera en mycket exakt punkt. Även små föremål med 
hål i testades med tanken att hålet skulle markera den exakta punkten. Det största 
problemet med alla dessa föremål var att deras synlighet var väldigt beroende av 
bakgrunden under dem. Bakgrunden, dvs. bandet, kan som tidigare nämnts ibland 
vara mörkt och ibland ljust, och dessutom händer det ibland att delar av robotarmen 
hamnar under gripdonet, vilket gör att robotarmen tillfälligt utgör bakgrunden. För 
att försöka lösa detta problem placerades föremålen på en liten ljus pappskiva. Det 
säkerställde att föremålets bakgrund alltid hade samma färg. Emellertid dök istället 
ett annat problem upp. De flesta av dessa föremål hade en metallyta som gav ifrån 
sig blänk i vissa vinklar vilket då gjorde dem praktiskt taget osynliga. Även den lilla 
pappskivan hade en förmåga att ibland ge ifrån sig en form av blänk. Dessa problem 
avhjälptes inte av att pappskivan målades svart. Ytterligare ett problem med dessa 
föremål var att de ofta var synliga under väldigt begränsade ljusförhållanden. Detta 
är ett stort problem eftersom ljusförhållandena kan skilja kraftigt på olika avstånd 
från kameran. Allt detta gjorde att lösningen fick sökas på annat håll. 

Då tanken på att använda något existerande föremål som mönster lämnats, 
undersöktes möjligheten att använda ett mönster som helt enkelt ritades på ett 
papper. Papprets matta yta gjorde att problemen med blänken försvann. Dessutom 
var pappret inte så känsligt för ändringar i ljusförhållandena. Problemet med den 
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varierande bakgrunden löstes automatiskt i och med att pappret blir bakgrunden och 
mönstret blir det som ritas på pappret. Att rita ett mönster på ett papper verkade 
således vara en bra lösning. Det som återstod var att ta fram mönstrets utseende.  

9.2.2 Mönstrets utseende 
När mönstrets utseende designades var det framför allt tre saker som avgjorde 
resultatet. Det första var att ge mönstret ett tillräckligt karakteristiskt utseende så att 
det inte skulle kunna förväxlas med något annat på robotens arm eller gripdon. Det 
andra var att någon väl definierad punkt måste finnas i mönstret, och det tredje var 
att mönstret inte fick vara känsligt för avståndet på vilket det betraktades. Det tredje 
kriteriet innebar framför allt att mönstret inte fick byggas upp av för tunna linjer, 
eftersom dessa på längre avstånd blir otydliga eller rentav osynliga. Figur 9.1 visar 
hur det mönster som skapades ser ut. Det innehåller relativt enkla former men har 
samtidigt ett tämligen karakteristiskt utseende. Korset i mitten utgör markeringen av 
den exakta punkten som eftersöks. Strecket i mönstrets nederkant finns där för att 
mönstret inte ska bli symmetriskt åt alla håll. Detta försäkrar att MIL:s 
modellsökning finner mönstret i rätt riktning och inte roterat i någon vinkel. Verklig 
storlek på mönstret är ca 27 x 27 mm, och alla linjer har anpassats så att deras 
tjocklek är tillräcklig för att synas på maximalt avstånd från kameran, vilket är ca 1 
meter. 

 

 

Figur 9.1  Mönstret. 

 

9.2.3 Mönstrets placering 
En pappersbit med mönstret utskrivet på klipptes till och fästes runt en bit papp för 
att ge styvhet åt mönstret. Sedan fästes det på en metallbit som bockades till så att 
den medgav möjlighet att gripas av robotens gripdon på flera olika sätt. Figur 9.2 
visar detta. Det fanns även på detta sätt möjlighet att fästa pappbiten med mönstret 
direkt på gripdonet på annat önskat sätt, vilket gav flexibilitet till användandet. 
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Figur 9.2  Mönstret fäst på en metallbit anpassad för robotens gripdon. 

 

9.3 Mönsterigenkänning 
I detta avsnitt beskrivs arbetet bakom mönsterigenkänningen och den lösning som 
kom att användas. 

9.3.1 Förutsättningar 
Syftet med mönsterigenkänningen är att så exakt som möjligt finna den punkt i 
bilden som motsvarar mönstrets position i rymden. Med mönstrets position avses 
den punkt som befinner sig mitt i det kors som finns i mitten av mönstret. Således är 
det egentligen bara det lilla korsets position som är intressant, men för att detta kors 
ska kunna hittas i bilden krävs att hela mönstret eftersöks. 

 

    

Figur 9.3  Två olika bilder på mönstret placerat på robotens gripdon. 
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Figur 9.3 ovan visar två exempel på bilder av mönstret placerat på robotens gripdon 
i olika positioner. Som synes finns en mängd element i bilderna som kan störa en 
sökning efter någonting, men tack vare mönstrets karakteristiska utseende är det inte 
lätt att förväxla det med något annat i bilden. Det framgår också av bilderna att 
sökningen måste tillåta godtyckliga rotationer av mönstret, såväl som vissa 
skalförändringar. I den högra bilden befinner sig mönstret närmare kameran, vilket 
gör att det ser större ut. Dessutom blir skärpan lite sämre eftersom kamerans fokus är 
inställd på bandet. Förutom att sökningen måste klara av dessa förhållanden är det 
som tidigare nämnts också av stor vikt att noggrannheten i sökningen blir så bra som 
möjligt. För detta krävs en mycket kraftfull sökalgoritm. 

9.3.2 Lösningsidé 
MIL:s modellsökning är ett kraftfullt verktyg som tillåter full rotation av modellen 
samt även klarar av skalningar i intervallet 0.5 – 2.0. Sökningens noggrannhet är 
också god. Detta gör att modellsökningen lämpar sig väl för att finna mönstret i 
bilden. Emellertid är det som tidigare påpekats bara det lilla korsets position som är 
avgörande. När en modellsökning görs på hela mönstret kommer algoritmen att 
finna den position som överensstämmer bäst utslaget över hela mönstret. Detta 
innebär att korsets position riskerar att bli ganska oexakt om mönstrets form i bilden 
inte överensstämmer precis med originalmönstret. På grund av perspektiv i bilden 
kommer nästan alltid mönstrets form i bilden skilja sig från originalmönstret. Alltså 
innebär detta att noggrannheten på korsets position i allmänhet kan bli ganska dålig, 
vilket tyder på att detta är en undermålig metod. Dock är metoden mycket passande 
för att söka efter mönstret, det som måste till är en noggrannare sökning efter korset. 
Denna sökning kan utföras efter att mönstret har lokaliserats, vilket innebär att man 
då vet ungefär var korset finns. Då denna kännedom finns kan en specialiserad 
sökning utföras i en liten omgivning av den ungefärliga positionen. I denna lilla 
omgivning finns ingen risk med att söka efter enbart det lilla korset, och genom att 
ur träffen för den första sökningen plocka fram mönstrets rotationsvinkel samt skala 
kan denna andra sökning förfinas ytterligare. Lösningsgången kan således delas in i 
två steg: först utförs en sökning efter mönstret, och sedan utförs i den träff som 
erhölls en sökning efter korset.  

9.3.3 Sökning efter mönstret 
För sökning efter mönstret används MIL:s modellsökning. Eftersom detta verktyg är 
så kraftfullt kan det mer eller mindre användas rakt av. Det som krävs är att 
nödvändiga parametrar ställs in, bland annat för att möjliggöra godtycklig rotation 
på träffen och skalning i det maximala intervallet 0.5 – 2.0. Figur 9.1 ovan används 
som modell för mönstret. Denna bild är inte den originalbild som mönstret skapades 
i, utan är ett urklipp från en verklig bild taget med en kamera på mönstret. Syftet 
med detta är att modellen ska vara så lik mönstrets utseende i bilderna som möjligt. 
Urklippet har också gjorts från en bild där mönstret befinner sig på en ungefärlig 
medelhöjd över bandet, för att få modellens storlek att ligga mitt emellan det minsta 
och det största mönster som kan tänkas uppträda i bilderna. Acceptansgränsen för 
sökningen är satt till 50 % och säkerhetsgränsen till 90 %. Genom att sätta maximala 
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antalet träffar till 1 kan man vara säker på att verkligen hitta mönstret så länge det är 
någorlunda synligt. 

Den träff som erhålls innehåller information om träffens rotationsvinkel samt skala, 
vilket tas tillvara inför sökningen efter korset. Genom att ange den pixel på vilken 
korset befinner sig, i modellen på mönstret, kan motsvarande pixel i bilden erhållas 
från sökningsresultatet. Som tidigare påpekats blir aldrig denna position speciellt 
exakt, men den ger ändå en god fingervisning om korsets ungefärliga position, vilket 
används i nästa steg av sökningen. 

9.3.4 Sökning efter korset 
Tack vare att korsets ungefärliga position i bilden nu känns tillsammans med korsets 
rotationsvinkel och skala, är det möjligt att använda en direkt 
mönstermatchningsmetod istället för MIL:s modellsökning. Detta har potential till 
att ge ett ännu noggrannare resultat än modellsökningen. Mönstermatchning letar 
efter träffar mellan ett mönster och en bild genom att helt enkelt lägga mönstret 
ovanpå bilden och beräkna korrelationen för alla möjliga positioner i bilden. Den 
position i vilken mönster och bild överrensstämmer bäst blir maximal. Därefter 
anpassas ett polynom i omgivningen kring maxpunkten i korrelationsresultatet för 
att kunna bestämma korsets position med subpixelnoggrannhet. Korrelation, □, 
mellan två bilder a och b beräknas enligt följande formel: 

 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )a x y b x y a b x y
α β

α β α β
∞ ∞

=−∞ =−∞

= ⋅ + +∑ ∑  (9.1) 

Således används här ytterligare en modell, som endast innehåller korset. Figur 9.4 
visar hur denna modell ser ut. För att ge så god noggrannhet som möjligt används en 
högupplöst bild av korset. Här används dessutom den direkta datorgjorda bilden som 
inte är utsatt för naturlig anti-aliasing i korsets kanter. Detta för att undvika att 
pixelvärden i kanterna ska påverka resultatet. 

 

 

Figur 9.4  Högupplöst bild på korset för mönstermatchning. Den svarta ramen 
är tillagd endast i visningssyfte. 

 

För att mönstermatchning ska fungera krävs att mönstret har samma rotation och 
skala som den eftersökta träffen i bilden, eftersom det är den exakta 
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överensstämmelsen som beräknas. Således utförs först en rotation och en 
omskalning av det kors som används som mönster, så att det överensstämmer med 
träffen som hittades i den inledande modellsökningen. Rotation och omskalning görs 
med hjälp av MIL:s warp-funktion. Denna funktion tillåter translation, rotation, 
omskalning och skjuvning. Den arbetar så att den för varje pixel i målbilden (xm, ym) 
tilldelas ett värde från position (xk, yk) i källbilden enligt följande formler: 

 0 1 2

0 1 2

k m m

k m m

x a x a y a
y b x b y b
= + +
= + +

 (9.2) 

Koefficienterna (a0...a2) och (b0...b2) beräknas automatiskt av warp-funktionen enligt 
de operationer som önskas utföras. Eftersom rotationen utförs kring origo måste 
korset translateras dit före rotationen, för att sedan translateras tillbaka: 

 ( ) ( ) ( ) ( )k m

k m

x xT R v S s Ty y
⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦2 1d d  (9.3) 

T representerar translation, S skalning och R rotation. Parametern v är rotationens 
storlek, enligt resultatet från modellsökningen. De två translationsvektorerna d1 och 
d2 är vektorerna från korsets centrum till origo. I allmänhet är d1 ≠ d2 eftersom 
skalningen förändrar korsets storlek. Skalfaktorn s beräknas enligt: 

 l
träff

h

bs s
b

=  (9.4) 

där sträff är skalfaktorn för träffen i modellsökningen och bl och bh är korsets bredd i 
pixlar i den lågupplösta (Figur 9.1) respektive den högupplösta (Figur 9.4) bilden. 
Det kan påpekas att algoritmen förutsätter en kvadratisk bild på korset, och att korset 
är centrerat i bilden så att korsets mittpunkt ligger i bildens centrum. 

När modellkorset ser ut som det ska måste också en omgivning av korset skäras ut 
ur kamerabilden. Denna omgivnings storlek beror av skalan på träffen, och beräknas 
så att den med säkerhet ska innehålla hela korset. Omgivningen blir en kvadrat med 
centrum i korsets approximativa position erhållen från modellsökningen efter 
mönstret. Figur 9.5 visar hur denna omgivning kan se ut. 

 

 

Figur 9.5  Omgivning runt korsets approximativa position utskuren ur bilden. 
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När detta är gjort inverteras både korset och den utskurna omgivningen, för att 
korrelationsberäkningen ska fungera korrekt. Det är korset som är det intressanta, 
och därför ska det vara vitt, dvs. ha gråskalevärde 255. Slutligen utförs 
mönstermatchningen, vilket görs med en MIL-funktion avsedd för detta. 
Mönstermatchningen konfigureras att endast hitta en träff, dvs. den som 
överrensstämmer bäst. Den position som utgör korsets mitt, överförs till träffen i 
bilden, och detta får utgöra det slutgiltiga resultatet för mönstrets position i bilden. 
Figur 9.6 visar mönstersökningens gång. 

 

Modellsökning

Skalning
+

rotation Mönster-
matchning

Träffkoordinater
 

Figur 9.6  Schema över mönstersökningens gång. 

 

9.4 Beräkning av perspektivcentrum 
När bestämningen av mönstrets position i bilden kan göras med hög noggrannhet 
som beskrivits ovan finns förutsättningarna för att kunna göra beräkningen av 
perspektivcentrum. Med hjälp av roboten flyttas mönstret till olika positioner i 
rymden, och för varje position tas en bild med kameran i vilken mönstrets position 
identifieras. Med denna metodik kan olika algoritmer användas för att beräkna 
perspektivcentrum. Två olika algoritmer undersöktes och dessa beskrivs nedan. Hur 
styrningen av roboten gick till klargörs i avsnitt 9.5. 
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9.4.1 Kubmetoden 
Som beskrivits i teorikapitlet går denna metod ut på att beräkna skärningspunkter 
mellan sidor i en perfekt kub placerad i kamerans synfält. För att simulera denna kub 
låter man roboten förflytta mönstret till hörnen i en tänkt kub, varpå en bild tas för 
varje hörn. Mönstersökningen utförs och en position i bilden fås för varje hörn. 
Punkterna kombineras i par så det bildas linjer, och linjerna grupperas i tre grupper 
om fyra linjer i varje. I varje grupp är samtliga linjer parallella i rymden. De är 
emellertid inte parallella i bilden, där deras förlängningar har en i teorin gemensam 
skärningspunkt. För att finna denna skärningspunkt beräknas skärningspunkter 
mellan alla kombinationer av de fyra linjerna, och ett medelvärde av detta beräknas. 
En sådan skärningspunkt beräknas för varje grupp av linjer. Skärningspunkterna A, 
B och C fås. Med hjälp av dessa tre punkter beräknas perspektivcentrum med 
följande formel, enligt vad som beskrivits i teoridelen: 

 
1 ( ) ( )

( ) ( )
x c a c a b c a b c a

y c b c b a c b a c b

c u u v v u u u v v v
c u u v v u u u v v v

−− − − + −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − − + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

 (9.5) 

där (cx, cy) är perspektivcentrum och (ui, vi) koordinaterna för skärningspunkt i bland 
{A, B, C}. 

Denna algoritm testades med ett flertal olika storlekar och vridningar på den 
artificiella kuben. Emellertid blev resultaten från alla fall dåliga, vilket gjorde att 
denna metod övergavs till förmån för nedanstående. 

9.4.2 Skärande perspektivlinjer 
Den här metoden tar bilder av tre eller flera störar ortogonala mot bildplanet på olika 
positioner, för att beräkna skärningspunkten mellan deras förlängningar i bilden, 
vilket är precis perspektivcentrum. En sådan stör skapas genom att ta bilder på 
roboten med mönstret på en position i xy-planet men på två olika höjder. 
Mönstersökningen tar fram mönstrets positioner i bilderna och en linje som 
motsvarar stören i bilden kan beräknas. Det räcker med tre linjer för att bestämma 
perspektivcentrum med god noggrannhet, men det är även möjligt att använda fler. 
Dock bör linjerna placeras på ett sådant sätt att två par av linjer inte blir parallella 
eller skiljer sig åt med liten vinkel. Annars riskeras osäkra skärningspunkter. Figur 
9.7 exemplifierar detta. 
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Figur 9.7  Om mönsterpositionerna (x) ligger närapå mittemot varandra i 
förhållande till perspektivcentrum (o), blir skärningspunkten väldigt känslig 

för små ändringar. 

 

En skärningspunkt beräknas mellan varje par av linjer, och mellan dessa punkter 
räknas ett medelvärde fram. För att förhindra att fallet i figuren ovan helt förstör 
resultatet om det skulle inträffa, viktas vid medelvärdesberäkningen 
skärningspunkterna utefter de ingående linjernas vinklar till varandra. Om linjerna är 
helt parallella får skärningspunkten vikten 0, är de helt ortogonala får 
skärningspunkten vikten 1: 

 1  , där  innebär skalärprodukt.w = − 1 2

1 2

l l
l l
i i  (9.6) 

På detta sätt slipper man problemet med linjer som är nästan parallella. Det bör dock 
ändå eftersträvas att placera punkterna så att parallella linjer undviks, eftersom 
parallella linjer kommer att räknas bort, och man då får mindre data för beräkningen 
av perspektivcentrumspunkten. 

9.4.3 Lämpliga mönsterpositioner 
Som påpekats ovan bör man undvika att välja positioner som i bilden hamnar 
mittemot varandra i avseende på deras skärningspunkt. Förutom detta finns det 
andra aspekter på hur de positioner som används i algoritmen ska väljas. I avsnitt 9.5 
nedan beskrivs hur roboten och kameran sätter begränsningar för vilka positioner 
som kan väljas, men det finns ändå anledning att utreda vilka de önskade 
positionerna bör vara. 

För att få fram linjer med god säkerhet bör avståndet mellan de två punkterna som 
ska bygga upp linjen vara så stort som möjligt. I detta avseende bör alltså 
positionerna befinna sig långt ifrån varandra och ha stora höjdskillnader. Det som 
sätter begränsningar blir självklart bildfältet. Det finns dock en annan aspekt på 
detta, och det är kameradistorsionerna i bilden, som är större ju längre ut i bildens 
kanter man kommer. Detta innebär att bilden blir mer och mer osäker ju längre från 
dess centrum man rör sig, och i detta avseende skulle det alltså vara önskvärt om alla 
positioner befinner sig nära bildens centrum. Eftersom det här alltså finns två olika 

xx

x x
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synsätt på hur positionerna bör väljas gjordes tester där positionerna befann sig i 
bildens utkanter såväl som nära centrum. Skillnaderna i resultatet visade sig dock 
obetydliga, varför det bör konstateras att denna inverkan är tämligen liten. Detta 
diskuteras utförligare i resultatkapitlet. 

Figur 9.8 nedan visar lämpliga placeringar av positionerna i bilden. Där visas även 
ett exempel på olämpliga placeringar. Figuren ska på detta sätt åskådliggöra att det 
är lämpligt att välja ett ojämnt antal punktpar. Tester visade att tre punktpar ger 
fullgod noggrannhet på resultatet. 
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Figur 9.8  Till vänster visas en lämplig placering för tre punktpar. Till höger 
visas en placering med fyra punktpar som är olämplig eftersom punktparen 

hamnar mittemot varandra. 

 

9.5 Robotstyrning 
För att kunna ta de bilder som krävs för att algoritmen som bestämmer 
perspektivcentrum ska kunna användas, krävs att roboten kan styras till de önskade 
positionerna i rymden. För detta skapades ett robotprogram. Robotprogrammet anger 
precis de positioner som roboten ska förflytta sig till i tur och ordning. Det bör 
observeras att de absoluta positionerna i rymden aldrig är intressanta för algoritmen. 
Några exakta mått är heller aldrig av betydelse för de relativa positionerna. Det som 
hela tiden styr är positionerna i bilden. Det är bra om positionerna utnyttjar en stor 
del av bildrummet, men de får aldrig hamna utanför bilden. 

Tyvärr är det svårt att på förhand veta vilka positioner som är synliga i bilden, varför 
man för detta får pröva sig fram. För noggrannheten i algoritmerna är det bra med en 
stor höjdskillnad mellan positioner, men även här sätter bilden begränsningar. Ju 
högre upp man kommer över bandet, desto mindre område är synligt i bilden. 
Dessutom måste man även ta hänsyn till den begränsning i skala som finns för 
mönstret. Om mönstret i bilden blir mer än dubbelt så stort som originalmönstret 
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kommer modellsökningen misslyckas, och då spelar det ingen roll om mönstret 
befinner sig i bilden. 

Förutom att mönstret kan komma att hamna utanför bilden finns risken att roboten 
själv skymmer mönstret. Robotarmen eller någon del på denna kan i vissa positioner 
olyckligtvis placera sig mellan kameran och mönstret. Även detta är mycket svårt att 
förutse på förhand, eftersom roboten själv beräknar de nödvändiga förflyttningarna 
av sina axlar för att önskad position ska nås. 

Ett annat problem som finns gällande robotens förflyttning är dess begränsade 
rörelsefält. Roboten har med sina sex axlar en mycket god rörelsefrihet, men det 
finns ändå vissa lägen då singulariteter uppstår och roboten inte förmår röra sig 
längre. Sedan är det ett faktum att maskinen på vilken bandet och kameran sitter 
utgör en begränsning för robotens rörelsefält. Om man inte är försiktig kan roboten 
krascha med någon del av maskinen, vilket kan orsaka stora skador. Framför allt 
kameran är speciellt känslig. De positioner som robotprogrammet ska innehålla 
måste därför väljas noggrannt och försiktigt och anpassas till robotens 
begränsningar. 
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10 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits från de beskrivna lösningarna. 
Varje uppgifts resultat redogörs för var för sig. I anslutning till detta diskuteras de 
slutsatser som kan dras från det erhållna resultatet. Det finns även ett avsnitt som tar 
upp möjligt framtida arbete. 

Alla försök är utförda på en Intel Pentium 4 2.0 GHz med 256 Mb RAM, och det är 
således för denna som alla angivna tidsmätningar gäller. 

10.1 Kalibreringsparametrar 
Att avgöra om resultatet från lösningen till denna uppgift är korrekt är enkelt. Det är 
bara att räkna antalet punkter i bilden och se om det överensstämmer med resultatet. 
Det kan dock vara svårt att med ögat avgöra om kalibreringspunkter som ligger 
delvis utanför bildkanten ska räknas eller ej. Regeln för detta är att 
kalibreringspunkter som själva kalibreringsalgoritmen klarar av att känna igen ska 
räknas, medan sådana som inte gör det inte bör räknas. När det gäller vridna mönster 
gäller samma sak. 

10.1.1 Algoritmens resultat 
Figur 10.1 visar resultatet från algoritmen körd på två olika kalibreringmönster. 
Räknade punkter markeras med en ring och linjerna visar hur algoritmen har rört sig. 
Dessa mönster är klanderfritt utplacerade, och självklart klarar algoritmen dem utan 
problem. Som synes klarar algoritmen också av att identifiera kalibreringspunkter av 
olika dimension. 

 

  

Figur 10.1  Algoritmens verkan på två olika kalibreringsmönster. Resultat: 
25x19 punkter för den vänstra och 19x14 punkter för den högra. 
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Figur 10.2 nedan visar två bilder som innehåller kantpunkter som kalibreringen 
klarar av att känna igen. Som synes klarar även algoritmen av att detektera dessa 
punkter, och kalibrering kan alltså utföras med de värden på antal rader och 
kolumner som fås från algoritmen. Figur 10.3 visar två andra bilder med 
kantpunkter. Denna gång ligger kantpunkterna för mycket utanför bildkanten för att 
kalibreringen ska känna igen dem. Som figuren visar detekterar heller inte 
algoritmen dessa punkter, och detta gör att kalibrering går att utföra även i detta fall. 

 
 

 
 

 
Figur 10.2  Två bilder med kantpunkter som både algoritmen och 

kalibreringen känner igen. Resultatbilderna har beskurits för att lättare kunna 
se kantpunkterna i nederkanterna. 

 

Figur 10.4 visar resultatet från två bilder på vridna mönster, för att demonstrera vad 
algoritmen klarar av. Den vänstra bilden är vriden ganska mycket, men ändå inom 
gränsen för vad algoritmen klarar av. Kalibreringen klarar faktiskt av denna bild om 
den får resultatvärden från algoritmen. Självklart är det dock inte tänkt att 
kalibrering ska utföras med mönster som är så här mycket vridna. Den högra bilden 
är väldigt mycket vriden, och vinkeln mellan närmaste punkter är för stor för att 
algoritmen ska acceptera dem. Istället räknas punkter horisontellt och vertikalt på 
det sätt som visas i figuren. Denna bild accepteras förstås inte av kalibreringen. 
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Figur 10.3  Två bilder med kantpunkter som varken algoritmen eller 

kalibreringen känner igen. Resultatbilderna har beskurits för att lättare kunna 
se kantpunkterna i nederkanterna. 

 

   

Figur 10.4  Två bilder på olika mycket vridna mönster. 

 

För att demonstrera att algoritmen klarar av att arbeta även på kalibreringsmönster 
med vit bakgrund och svarta punkter visas ett resultat från en sådan. Figur 10.5 
innehåller denna bild, och som synes arbetar algoritmen lika bra på den som på de 
andra bilderna. 
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Figur 10.5  Algoritmens resultat på ett kalibreringsmönster med vit bakgrund. 
 

10.1.2 Slutsatser 
En algoritm som räknar antalet rader och kolumner i ett kalibreringsmönster har 
skapats. Som har visats ovan (Figur 10.1, Figur 10.4) klarar algoritmen av bilder på 
kalibreringsmönster utan vridning såväl som måttligt vridna mönster. Blir 
vridningen alltför stor (större än π/8) klarar algoritmen ej av att räkna punkterna i 
rätt riktningar. Algoritmen klarar av kalibreringsmönster med olika punktstorlekar 
samt olika avstånd mellan punkterna (Figur 10.1). Den löser även 
kalibreringsmönster som är tveksamt utplacerade, så att kalibreringspunkter delvis 
ligger utanför bildkanten (Figur 10.2, Figur 10.3). Även kalibreringsmönster med 
svarta punkter på vit bakgrund hanteras (Figur 10.5). 

10.1.3 Framtida arbete 
 En aspekt som den framtagna algoritmen inte befattar sig med är att avgöra 
huruvida kalibreringsmönstret ligger korrekt i bilden. För att kalibreringen ska bli så 
korrekt som möjligt är det viktigt att alla punkter som finns med i bilden verkligen 
är fullt synliga. Dessutom är det vid kalibrering nödvändigt att synliga punkter utgör 
en fullständig matris, dvs. alla rader innehåller exakt lika många punkter och alla 
kolumner innehåller exakt lika många punkter. För att få hög precision i 
kalibreringen måste storleken på punkterna samt avstånden mellan punkter ligga 
inom vissa intervall. 

För att göra kalibreringen ännu robustare skulle algoritmen kunna kompletteras med 
en analys av ovanstående kriterier. Istället för att enbart få ut ett svar på antalet rader 
och kolumner i kalibreringsmönstret så skulle även någon typ av mått på 
korrektheten i utplaceringen av kalibreringsmönstret kunna ges.  

Kravet på en fullständig matris skulle kunna undersökas genom att helt enkelt 
inordna alla punkter i en matrisstruktur. Om denna matrisstruktur visar sig bli 
fullständig så kan även kalibreringsmönstret betraktas som fullständigt. En annan 
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variant kan vara att säkerställa att antalet punkter i varje rad blir samma för alla 
rader samt motsvarande med antalet punkter i varje kolumn.  
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10.2 Ignorerbara samt platta regioner 
I kapitel 5 Ignorerbara samt platta regioner beskrivs ingående en metod för att ta 
fram ignoreramasken och plattmasken för en mönsterdetalj. Hur bra denna metod 
fungerar i praktiken utreds nedan. Först beskrivs hur testningen utförs och därefter 
kommer ett avsnitt med ett flertal faktiska tester. Avslutningsvis följer slutsatser 
samt möjliga utökningar. 

10.2.1 Testutförande 
För att testa förtjänsterna av att använda de framtagna maskerna har det 
programbibliotek som beskrivs i kapitel 6 Acceptansgränser vid modellsökning 
använts. Detta programbibliotek ger raka svar på huruvida de genererade maskerna 
fyller någon funktion eller inte. Det statistiska material som fås kan sedan analyseras 
för att dra slutsatser om fördelar och nackdelar med en viss uppsättning masker.  

I de fall ovanstående test inte fungerar har istället stor vikt lagts vid att motivera de 
genererade maskerna och deras inverkan på sökningar. 

10.2.2 Algoritmens resultat 
Resultatet visas nedan för några olika användningsområden. Först testas hur bra 
icke-dominanta kanter avlägsnas. Därefter testas avlägsnandet av falska konturer 
som beror av positions- och rotationsberoende blänk. Avslutningsvis följer två 
separata tester på undertryckandet av kantområden som är gemensamma för olika 
lägen.  

Transparensnivån för de transparenta områdena valdes utifrån ett antal tester där det 
visade sig att för hög nivå (> 70 %) inte gjorde någon direkt skillnad och för låg nivå 
(< 40 %) tog bort för mycket av kanterna och alltså avlägsnade karakteristiska 
kanter. Transparensnivån 60 % valdes till slut vilket behåller något fler än hälften av 
kanterna. 

10.2.2.1 Test 1: Avlägsna icke-dominanta kanter 
Den allra första idén till ett lösningsförfarande gick ut på att åsidosätta de kanter i 
mönsterbilden som inte är dominanta. Figur 10.6 visar återigen de blänkande rör 
som finns med i utförandedelen. Låt oss undersöka hur bra algoritmen hanterar 
denna detalj. 

Figur 10.7 visar de resultatbilder som fås vid körning. Algoritmen har funnit att 
större delen av den vänstra sidan av detaljen består av kanter som inte återfinns i en 
majoritet av de funna detaljerna. Detta ses tydligt i den genererade ignoreramasken 
där dessa områden har vitmarkerats. I ignoreramasken ses även hur området utanför 
detaljen har satts till ignorerbart utifrån en viss expansion av konturmasken. 
Algoritmen betraktar lite av blänket i detaljen som platt men eftersom blänket 
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varierar bland detaljerna kommer den detalj som har minst blänk att avgöra 
plattmaskens utseende. Avslutningsvis ses de återstående kanterna efter att 
ignoreramasken har applicerats på detaljens ursprungliga kantbild. De flesta 
sidokanter har försvunnit och kvar är själva innerkonturen av detaljen. 
 

  

Figur 10.6  Maskningsalgoritmen testas med mönstret till höger på den vänstra 
bilden med flera detaljer. 

 

En svårighet med just den här detaljen är att skilja på ovansidan respektive 
undersidan. I verkligheten är detaljen något bredare på ena sidan men detta är i 
princip omöjligt att se i mönsterbilden. Istället kan orienteringen bestämmas av att 
de två innersegmenten är olika långa. Genom att algoritmen har plockat bort nästan 
allt utom innerkonturen och alltså behållit det viktigaste, så kommer dessa små 
skillnader i segmentlängd att lättare kunna särskiljas. 
 

      

Figur 10.7  Från vänster till höger: mönsterbilden igen, mönsterbildens kanter, 
erhållen plattmask, erhållen ignoreramask, konturmasken, återstående kanter 
efter applicerandet av ignoreramasken. Vitt anger kanter eller de områden där 

en mask är sann. 
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10.2.2.2 Test 2: Avlägsna falska konturer 
Detta test ämnar visa hur effektiv algoritmen är på att avlägsna falska konturer som 
beror av positionsberoende blänk. Figur 10.8 visar två uppsättningar av de detaljer 
som ska användas. Detaljen ser ut som en kon med ett stort hål istället för en spets. 
Som synes ger detta utseende upphov till olika mycket blänk beroende var i bilden 
detaljen ligger.  

Låt oss undersöka i hur stor omfattning vi kan avlägsna dessa falska kanter från 
mönsterbilden. För att göra testet ännu svårare och visa på att de genererade 
maskerna inte enbart fungerar i den bild som algoritmen utfördes på så används två 
separata uppsättningar detaljer (Figur 10.8). Den ena används vid skapandet av 
maskerna och den andra används när maskerna sedan utvärderas. Detta görs för att 
säkerställa att inte överinlärning uppkommer, det vill säga att maskerna inte längre 
är generaliserbara till alla möjliga variationer hos en och samma detalj [Haykin, 
1999]. 
 

  

Figur 10.8  Den blänkande detaljen tränas först mot den vänstra uppsättningen 
detaljer och en passande ignoreramask skapas. Denna mask testas sedan på en 

annan uppsättning detaljer för att säkerställa att den nya masken inte bara 
fungerar på de detaljer som den skapades ifrån. Överinlärning måste i 

möjligaste mån undvikas. 

 

Figur 10.9 visar de bilder som fås vid körning av algoritmen på aktuell detalj. 
Mönstrets kantbild visar de kanter som blänket ger upphov till. I denna bild ses 
dessutom att en viss del av detaljens kontur inte hittas eftersom bakgrunden är alltför 
lik detaljens kant. Plattmasken uppvisar ett intressant fenomen i och med att hålet är 
markerat som platt. Detta har att göra med hur konturbilden tas fram och det är svårt 
att kringgå detta. Vi konstaterar att i just detta fall är detta positivt eftersom 
plattmasken kommer att sänka träffresultatet om någon annan detalj skulle ligga 
under aktuell detalj. 

Algoritmen har lyckats hyfsat med ignoreramasken. En detaljstudie visar att två av 
fyra blänkområden har avfärdats. En återblick i bilden med flera detaljer visar varför 
inte alla blänkområden har avlägsnats, det visar sig nämligen att en viss del av 
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blänket stämmer överrens på alla detaljer. Det är alltså därför som algoritmen inte 
fullt ut klarar av att avlägsna blänkområdena. Däremot har den tagit bort onödiga 
kanter i närheten av de gemensamma blänkområdena. I diskussionen om kantbilden 
ovan nämndes varför vissa konturkanter inte kom med och analogt med detta 
resonemang förstås varför ytterligare konturkanter har avlägsnats i den resulterande 
kantbilden. 

 

 
 

 
Figur 10.9  Mönsterbilden för en blänkande detalj (överst till vänster) följs av 

tillhörande kantbild och genererad plattmask. På nedre raden visas 
ignoreramasken följt av den kantbild som fås då ignoreramasken appliceras. 

 

 

För att testa de nya maskerna har algoritmen som beräknar acceptansgränser vid 
modellsökning använts. Tabell 10.1 presenterar de resultat som testningen på 
blänkdetalj med och utan masker gav upphov till. De masker som använts är de som 
redogjordes för ovan.  
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Score Target Score Target
Träff 1 67,5 59,5 81,3 71,0
Träff 2 54,7 56,4 67,0 65,0
Träff 3 51,0 56,8 62,8 62,8
Träff 4 49,7 50,1 62,3 55,9
Träff 5 47,6 46,9 56,4 55,2
Medel 54,1 53,9 66,0 62,0

Utan masker Med masker

 

Tabell 10.1  Blänkdetalj testad med och utan masker. Resultatet för 
scoremodel (Score) och för scoretarget (Target) visas i procent för de fem träffarna. 

Medelvärdet återfinns längst ner. För ytterligare hjälp att förstå tabellen 
hänvisas återigen till kapitel 6 Acceptansgränser vid modellsökning. 

 

I tabellen ser vi att användningen av de nya maskerna ger en klar förbättring jämfört 
med att inte använda masker. Med de nya maskerna kan en högre acceptansgräns 
väljas för att på så sätt avfärda felaktiga detaljer. 

10.2.2.3 Test 3: Undertrycka icke-karakteristiska kanter 
I det första testet som ska demonstrera algoritmens förmåga att undertrycka de 
kantområden som är gemensamma för olika lägen låter vi detaljen ”Nyckel” komma 
till tals. I de föregående testerna fanns endast ett läge per detalj men här går vi 
istället över till en detalj som har två lägen. Detta tillåter oss göra tester där vi jämför 
med hur stor säkerhet modellsökningen kan skilja de två lägena åt. Figur 10.10 
introducerar detaljen ”Nyckel” och dess två lägen. 
 

  

Figur 10.10  Till vänster ses mönsterbilden och detaljbilden för detaljens läge 1 
och till höger motsvarande för läge 2. 
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Först utförs maskningsalgoritmen för att få fram de nya maskerna för varje läge. 
Figur 10.11 presenterar de bilder som algoritmen producerar. Den första delen av 
algoritmen tar endast hänsyn till de variationer som råder mellan detaljer som ligger 
i samma läge och det är denna del av algoritmen som producerar plattmasken och de 
icke-transparenta områdena i ignoreramasken. På grund av dåliga ljusinställningar 
ger den platta detaljen upphov till kanter, framför allt kring den stora ringen. Dessa 
kanter markeras som icke-transparenta områden i ignoreramasken. 

Den i det här exemplet betydligt intressantare andra delen av algoritmen inser att 
läge 1 och läge 2 är överraskande lika varandra. Det är egentligen bara några små 
hål och det utstickande områdets orientering som skiljer dem åt. Detta avspeglar sig 
också tydligt i ignoreramasken där dessa gemensamma kanter har markerats som 
halvintressanta med hjälp av transparenta områden. Det transparenta området 
behåller 60 % av kanterna vilket ses i kantbilden som fås då ignoreramasken 
appliceras. De kanter som fortfarande har full styrka är hålen och det utstickande 
området. 

 

 

 

 
Figur 10.11  Detaljens läge 1 och delresultat från algoritmen. Första kolumnen, 

uppifrån och ner: mönsterbilden, ignoreramasken, plattmasken. Andra 
kolumnen, uppifrån och ner: mönstrets kanter,  återstående kanter efter att 

ignoreramasken applicerats, konturmasken. 

 

Figur 10.12 visar resultatet för detaljens andra läge. Även här sätts den 
gemensamma konturen till transparensområde och det utstickande området behåller 
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full kantstyrka. Fördelen med transparensmetoden jämfört med att helt enkelt plocka 
bort gemensamma kanter är att orienteringen inte går förlorad som den hade gjort 
om alla gemensamma kanter hade plockats bort. Detaljens representativa kontur 
finns fortfarande kvar vilket förhindrar att felaktiga detaljer klassificeras. 

 

  

  

  
Figur 10.12  Detaljens läge 2 och delresultat från algoritmen. Första kolumnen, 

uppifrån och ner: mönsterbilden, ignoreramasken, plattmasken. Andra 
kolumnen, uppifrån och ner: mönstrets kanter,  återstående kanter efter att 

ignoreramasken applicerats, konturmasken. 

 

Syftet med att göra vissa kanter transparenta är att låta de kvarvarande kanterna med 
full styrka ge mer vikt åt hur bra en detalj överrensstämmer vid modellsökning. För 
att testa hur bra de nya maskerna är används återigen algoritmen för att beräkna 
acceptansgränser vid modellsökning. Figur 10.13 visar bredden på den säkerhetszon 
som skiljer korrekta träffar (exempel) från felaktiga träffar (motexempel). Korrekta 
träffar för läge 1 fås genom att söka med mönstret för läge 1 i bilden med flera 
detaljer liggandes i läge 1. Felaktiga träffar för läge 1 fås genom att söka med 
mönstret för läge 1 i bilden med flera detaljer liggandes i läge 2. 

Figur 10.13 visar alltså att det är en klar fördel att använda de nya maskerna mot att 
inte använda några masker alls. Säkerhetszonen har utökats markant. De träffresultat 
som fås vid sökning efter motexempel, med användande av masker, har sjunkit 
betydligt vilket förklarar den stora skillnaden, det vill säga det är svårare att hitta de 
felaktiga detaljerna nu eftersom endast de karakteristiska kanterna behålls med full 
styrka. 
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Figur 10.13  Resultatet av att använda framtagna masker vid sökandet efter 
detaljen ”Nyckel”.  Staplarnas höjd anger skillnaden i procent mellan det 

minsta exemplet och det största motexemplet. Detta presenteras för varje läge 
(1 och 2) utan respektive med masker för scoremodel (score) och scoretarget 

(target). 

 

10.2.2.4 Test 4: Undertrycka icke-karakteristiska kanter II 
Låt oss titta på ytterligare ett exempel där icke-karakteristiska kanter undertrycks 
med hjälp av passande masker. Figur 10.14 demonstrerar försöksdetaljens två lägen. 

 

  

Figur 10.14  Den testade detaljens lägen, till vänster ses läge 1 och till höger 
läge 2.  

 

Figur 10.15 visar resultatet av att köra de båda lägena genom algoritmen. För det 
första konstaterar vi att de två lägena har vissa kantsegment gemensamt. Dessa sätts 
helt korrekt till halv-transparenta kanter. De kanter som fortfarande har full styrka är 
de karakteristiska för respektive läge. I läge 2 är det enbart de inre ringarna som 
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behåller full styrka, vilket gör det ännu viktigare att de andra kanterna fortfarande 
till viss del finns kvar. Även plattmasken hjälper till att skilja de olika lägena åt. 

 

    
 

    
Figur 10.15  Den övre raden visar resultatet för läge 1 och den undre resultatet 
för läge 2. Från vänster till höger: mönstrets kanter, återstående kanter efter 

applicering av ignoreramasken, ignoreramasken, plattmasken. 

 

Tabell 10.2 är tänkt att klargöra vissa fördelar och nackdelar med de framtagna 
maskerna. Vid första anblicken kan resultatet te sig häpnadsväckande bra men detta 
omdöme förvandlas vid en närmare analys till enbart bra. I kolumnen för felaktiga 
träffar med användande av masker står 0.0, det vill säga inga felaktiga detaljer 
hittades. I själva verket sätts acceptansgränsen till 30 % för att inte alltför skumma 
sökträffar ska uppkomma och detta gör att träffar under 30 % avfärdas. Om dessa 
istället sätts till 25 - 30 % fås fortfarande ett bättre resultat med masker än utan 
masker. Tyvärr blir scoretarget för läge 2 sämre med maskerna vilket har att göra med 
att den inre ringen flyttar sig lite beroende på var i bilden detaljen befinner sig, 
eftersom detaljen har en viss höjd.  
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Min ex Max motex Diff Min ex Max motex Diff
Läge 1 (score) 84,7 58,8 25,9 86,5 0,0 86,5
Läge 2 (score) 92,7 40,8 51,9 92,2 37,6 54,6
Läge 1 (target) 77,4 39,0 38,4 74,5 0,0 74,5
Läge 2 (target) 76,2 50,6 25,6 64,5 43,8 20,7

Utan Masker Med masker

 

Tabell 10.2  Skillnaden i träffresultat (i procent) utan resprektive med masker. 
Tabellen visar scoremodel (score) och scoretarget (target) för båda lägena. Den 
första sifferkolumnen anger minsta korrekta träff (Min ex) och den andra 

maximal felaktig träff (Max motex). Den tredje kolumnen (Diff) anger 
skillnaden mellan minsta korrekta träff och största felaktiga träff, det vill säga 

bredden på säkerhetszonen. 

 

10.2.3 Slutsatser 
Om de förväntningar som radas upp i kapitel 5 Ignorerbara samt platta regioner kan 
sägas att de alla i ganska stor utsträckning har uppfyllts. Ovanstående tester visar att 
erhållna masker på ett tillfredsställande sätt tar bort icke-dominanta kanter och blänk 
från detaljer och därigenom höjer träffvärden för sökningar utförda med dessa (Figur 
10.7, Figur 10.9). Testerna visar också hur kanter som är gemensamma olika lägen 
emellan undertrycks med hjälp av transparenta ignoreraområden (Figur 10.11, Figur 
10.12, Figur 10.15). Detta ger träffvärden som ökar för sökningar på samma läge 
som mönstret och minskar för sökningar på andra lägen (Figur 10.13, Tabell 10.2). 
Detta borgar för en lättare klassificering av detaljens lägen. 

Testerna visar emellertid också resultatets beroende av de bilder maskerna skapas 
ifrån. Om ett kantsegment uppkommet av blänk finns på samma ställe i alla de bilder 
som använts för att skapa maskerna, kan inte detta maskas bort även om blänket inte 
finns med på andra bilder på samma detalj (Figur 10.9). Detta är naturligt, men 
belyser en av algoritmens svagheter, nämligen det låga antalet exempelbilder som 
kan användas vid maskernas skapande. 

Avslutningsvis kan konstateras att denna algoritm inte är tänkt att användas på alla 
möjliga uppsättningar detaljer. Dess styrka ligger i de specifika problem som den är 
skapad att hantera. 

10.2.4 Framtida arbete 
För att förbättra algoritmen ytterligare finns det framför allt två möjliga 
angreppssätt, vilka beskrivs nedan. 



126 Automatiserad inlärning av detaljer för igenkänning och robotplockning 

 

 

10.2.4.1 Utnyttja den vektoriella kantrepresentationen 
Den största begränsningen med den framtagna metoden är att den utförs på kanter 
som representeras som binärbilder. En klar förbättring vore om man kunde arbeta 
direkt mot den kantrepresentation som används internt, dvs. där kanter beskrivs som 
linjesegment och bågsegment. 

10.2.4.2 Användaringrepp 
En känslig del av algoritmen är modellsökningen som utförs i början. Om för få 
träffar hittas förmår inte algoritmen skapa ett fullgott resultat, och om felaktiga 
extraträffar hittas erhålls godtyckliga kantbilder som tas med i lösningen och kan 
påverka resultatet mycket negativt. Problemet är att användaren inte har någon 
möjlighet att påverka sökparametrarna för att om möjligt förhindra dessa incidenter. 
Allt detta är enligt SVIA:s önskemål, som vill ha en algoritm som arbetar utan så lite 
användarinteraktion som möjligt. Det bör dock nämnas som en möjlig utökning att 
låta användaren påverka detta. Ett snyggt sätt att göra detta på skulle vara att i ett 
fönster presentera alla de träffar som hittats, och däri ge användaren möjlighet att 
avmarkera de träffar som är felaktiga. En sådan lösning skulle komma tillrätta med 
det allvarligaste problemet med att felaktiga träffar tas med i sökningen. Om denna 
”livlina” fanns skulle det heller inte vara så stor risk med att sänka sökparametrarna 
något, för att förhindra att felaktiga träffar missas. 
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10.3 Acceptansgränser vid modellsökning 
När det gäller denna uppgift finns inget absolut rätt eller fel i frågan om resultat. För 
att kunna avgöra om resultaten är acceptabla får en mängd sökningar utföras med 
beräknade acceptans- och säkerhetsgränser, varpå resultaten från dessa sökningar får 
analyseras. Ett acceptabelt resultat bör innebära att inga felaktiga träffar hittas samt 
att de flesta korrekta träffar hittas. Detta ska åtminstone gälla så länge inga osäkra 
resultat erhålls från algoritmen.  

Alla tester som här redovisas är gjorda utan någon användning av masker. Detta för 
att belysa denna algoritms styrkor och svagheter utan inverkan av maskerna. 

10.3.1 Algoritmens resultat 
Tabell 10.3 visar erhållna data samt beräknat resultat från algoritmen körd på detalj 
1. Figur 10.16 visar detalj 1:s två lägen. Som synes är de två lägena lätta att skilja 
från varandra, och detta återspeglas också i de resultat från sökningarna som 
presenteras i tabellen. I samtliga fall ligger det maximala felaktiga exemplet med 
marginal under det minsta korrekta exemplet. Tack vare detta kan acceptansgränsen 
överallt sättas något under det minsta korrekta exemplet. 

 

   

Figur 10.16  Detalj 1:s två lägen. 

 

Figur 10.19 nedan visar resultaten från ett antal testsökningar som utförts med de 
beräknade värdena på acceptans- och säkerhetsgränser. Som framgår av bilderna blir 
resultatet mycket bra. Sökningen hittar de detaljer den ska. Det är bara i den nedersta 
vänstra bilden som en detalj missas. Detta är inget problem. 
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Detalj 1 
Score Score target 

Läge 1 Läge 2 Läge 1 Läge 2 
Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

100.00 
  98.33 
94.30 

  93.12 
84.29 

58.84 100.00
97.75

    97.52
    97.34
    92.71

41.57 100.00
    97.91
    92.09
    91.72
    79.65

71.61 100.00
    97.96
    97.18
    96.27
    84.74

75.80 

Acceptansgräns: 82
Säkerhetsgräns: 94 

Acceptansgräns: 88
Säkerhetsgräns: 97

Acceptansgräns: 79
Säkerhetsgräns: 92

Acceptansgräns: 84 
Säkerhetsgräns: 95 

Tabell 10.3  Data från en detalj med lättåtskiljliga lägen. Värdena som är 
angivna är träffvärden från de sökningar som utförs av algoritmen. 

 

Tabell 10.4 visar data från en detalj vars lägen är lite svårare att skilja från varandra. 
Figur 10.17 visar dessa lägen. Det enda som skiljer de två lägena från varandra är 
placeringen av den lilla "piggen" samt att den ena änden är något tjockare än den 
andra. I tabellen visar sig detta genom höga värden på de felaktiga exemplen för 
scoretarget (Score target). Detta leder till att acceptansgränsen där får placeras en bra 
bit över de minsta korrekta exemplen, vilket givetvis får konsekvenser för förmågan 
att finna träffar. En del korrekta träffar kommer att missas, vilket också kunde ses i 
de testsökningar som gjordes. 

 

   

Figur 10.17  Detalj 2:s två lägen. 
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Detalj 2 
Score Score target 

Läge 1 Läge 2 Läge 1 Läge 2 
Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel 

100.00 
    96.32 
    92.84 
    83.93 
    80.60 

60.92 99.97
    97.76
    93.10
    86.11
    83.60

54.51 100.00
    88.99
    88.98
    79.80
    67.91

78.07 99.97
    89.46
    83.96
    74.96
    69.89

71.60 

Acceptansgräns: 79
Säkerhetsgräns: 91 

Acceptansgräns: 81
Säkerhetsgräns: 92

Acceptansgräns: 84
Säkerhetsgräns: 96

Acceptansgräns: 81 
Säkerhetsgräns: 94 

Tabell 10.4  Data från detalj där lägena är lite mer svårskiljaktliga. 

 

Figur 10.20 visar några resultat från testsökningar med de beräknade gränsvärdena. 
Här kan man se att lite fler detaljer missas än i det tidigare exemplet, helt i 
överensstämmelse med resultaten som erhölls från algoritmen. Det är dock 
majoriteten av de korrekta lägena som hittas, och några felaktiga lägen hittas aldrig. 
Detta resultat är klart godkänt.  

Slutligen visas några resultat från algoritmen körd på en detalj vars två lägen är 
närmast oskiljaktliga. Tabell 10.5 innehåller data från algoritmen. Figur 10.18 visar 
hur detaljens två lägen ser ut. Precis som man kan förmoda utifrån bilderna blir 
sökresultaten svåra att skilja från varandra. Det största felaktiga exemplets träffvärde 
är överallt mycket högt, och acceptansgränserna blir således satta ännu högre. Detta 
gör att endast ett fåtal detaljer hittas när de beräknade värdena används i 
testsökningar. De träffar som fås är dessutom lite osäkra. Självklart kan dock inte 
algoritmen förväntas klara av detaljer vars lägen är så här lika. Ser det ut på detta vis 
måste man försöka med något annat, till exempel att ändra ljusinställningarna så att 
skillnader mellan de två lägena framträder. 
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Figur 10.18  Detalj vars två lägen ser nästan identiska ut. 

 

 

Detalj 3 
Score Score target 

Läge 1 Läge 2 Läge 1 Läge 2 
Korrekta 
exempel 

Felaktigt 
exempel

Korrekta 
exempel

Felaktigt 
exempel

Korrekta 
exempel

Felaktigt 
exempel

Korrekta 
exempel

Felaktigt 
exempel 

100.00 
     98.91 
    98.79 
    98.71 
    96.38 
    94.56 
    91.82 

94.31 100.00
     99.56
    97.88
    97.36
    95.45
    88.65
    87.99

89.58 100.00
     99.08
    98.94
    98.59
    89.51
    80.85
    75.93

94.83 100.00
     98.91
    97.53
    95.41
    78.46
    66.29
    64.77

93.38 

Acceptansgräns: 97
Säkerhetsgräns: 99

Acceptansgräns: 94
Säkerhetsgräns: 98

Acceptansgräns: 97
Säkerhetsgräns: 100

Acceptansgräns: 97 
Säkerhetsgräns: 100 

Tabell 10.5  Data från algoritmen körd på en detalj med närmast oskiljaktliga 
lägen. 
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Figur 10.19  Resultat från fyra olika testsökningar med detalj 1. Varje rad 
innehåller två sökningar på samma bild, den vänstra för läge 1 och den andra 

för läge 2. Träff markeras med en inramningsruta. 
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Figur 10.20  Resultat från fyra olika testsökningar med detalj 2. Varje rad 
innehåller två sökningar på samma bild, den vänstra för läge 1 och den andra 

för läge 2. Träff markeras med en inramningsruta. 
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10.3.2 Slutsatser 
En algoritm som automatiskt beräknar gränsvärden för modellsökningar har 
utvecklats. Detta har gjorts genom att undersöka statistik från testsökningar. Då 
detaljens lägen är lätta att skilja från varandra kan nästan alla korrekta lägen hittas, 
vilket är mycket bra (Figur 10.19, Tabell 10.3). Vid lite svårare fall hittas fortfarande 
mer än hälften av de korrekta lägena, samtidigt som inga felaktiga lägen hittas 
(Figur 10.20, Tabell 10.4). Allt detta är i enlighet med kraven på uppgiften, 
nämligen att det absolut viktigaste är att inga felaktiga träffar fås. Om lägena är 
väldigt lika varandra får man av naturliga skäl ta resultaten med en nypa salt (Tabell 
10.5). I sådana fall bör utförligare tester utföras innan man kan dra ordentliga 
slutsatser om de erhållna resultaten. 

Uppgiftens lösning bör således anses godkänd. I de fall algoritmen ger ett osäkert 
resultat är detaljernas lägen så svåra att skilja åt så det ändå är tveksamt om de kan 
användas i drift.  

10.3.3 Framtida arbete 
Vid lösningsarbetet letades i litteratur efter metoder som var möjliga att tillämpa för 
denna uppgift, men resultatet var nedslående. Därför utarbetades egna metoder för 
att beräkna gränsvärdena. Om mer arbete kunde läggas på denna uppgift skulle det 
dock vara intressant att undersöka litteraturen mer och försöka finna någon statistisk 
teori som kunde göra dessa beräkningar med en ordentlig matematisk grund. På 
detta sätt skulle man förhoppningsvis också kunna utföra beräkningar på säkerheten 
i de resultat som uppnås, vilket skulle kunna vara värdefullt för operatören. 
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10.4 Kollisionsområde för detalj 
För att kunna avgöra hur bra resultat den skapade algoritmen gav, utfördes en mängd 
tester på olika testbilder med detaljer som SVIA har arbetat med i sina maskiner. 
Testbilderna utformades så att de skulle likna de bilder som algoritmen kommer att 
arbeta på när den tas i drift. Många bilder gjordes också ”svårare” än de bilder 
algoritmen normalt ska behöva arbeta på, till exempel genom att ändra 
ljusförhållanden, eller placera ut väldigt många detaljer som ligger onödigt nära 
varandra. Detta för att försäkra sig om att algoritmen med marginal klarar av sin 
uppgift. I följande avsnitt presenteras ett antal av de resultat som erhölls på dessa 
bilder. Tabell 10.6 nedan visar vilka fasta parametervärden som har använts för att 
nå resultatet. 

 

Parameter Värde fas 1 Värde fas 2 
ηc (centerkraft) 1.0 0.25 
ηk (antikrökningskraft) 0.00001 0.1 
ηe (extern kraft) 10.0 5.0 
ε (stoppkriterium) 0.9 pixlar 0.7 pixlar 
lmin (minavstånd mellan noder) 5 pixlar 5 pixlar 
pmin (minsta tillåtna omkrets) 80 pixlar 80 pixlar 
N0 (initialt antal noder) 90 noder - 
r (rutnätsindelningens rutstorlek) 70 x 70 pixlar 70 x 70 pixlar 

Tabell 10.6  Parametervärden som användes i kollisionsområdesalgoritmen. 

 

10.4.1 Algoritmens resultat 
Figur 10.21 visar två typiska detaljer utsegmenterade med hjälp av den topologiskt 
adaptiva aktiva kontur som skapades. Man ser hur snodden (som är utritad som en 
kedja med noder i form av punkter) väl omsluter detaljerna. Högerkanten av det 
högra röret blir inte helt perfekt, på grund av att rörets sida ligger i skugga och dess 
intensitet är alltför lik bakgrundens. I övrigt ser man dock tydligt algoritmens 
förmåga att finna svaga kanter. Ytterkanterna på exempelvis det vänstra röret är 
mycket svagare än kanten till blänkområdet i mitten, men tack vare algoritmens 
beskaffenhet upptäcks den yttre kanten först och snodden stannar där. 
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Figur 10.21  Två olika detaljer segmenterade. 

 

Nedan visas två bilder med många detaljer som framgångsrikt har segmenterats med 
hjälp av algoritmen. Figur 10.22 ger ett närmast perfekt resultat. Alla detaljers kanter 
är korrekt markerade. Figur 10.23 är som synes ljusare, vilket gör att bakgrunden 
och skuggområden och dylikt framträder tydligare. Algoritmen klarar detta bra, men 
här kan man se att alla kanter inte kan markeras helt korrekt. På detaljen längst ner 
till vänster ser man att snodden drar sig lite för långt in på grund av kantens alltför 
stora likhet med bakgrunden. På detaljen längst ner till höger placerar sig snodden 
för långt ut i de konkava delarna på ovansidan. Detta beror dels på den mörka 
skugga som bildats där, vilken orsakar en kant, och dels på den andra fasen av 
algoritmen som spänner åt snodden och således kommer att vilja föra dessa delar av 
snodden något utåt. 

 

 

Figur 10.22  Många detaljer framgångsrikt segmenterade. 
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Figur 10.23  Bild där inte alla detaljer segmenteras helt korrekt. 

 

Figur 10.24 visar två detaljer som har placerats intill varandra så att de bildar ett 
objekt liknande ett s. Syftet med detta var att demonstrera snoddens förmåga att ta 
sig in i smala springor. Som synes lyckas algoritmen segmentera objektet korrekt 
trots att det är mycket smala öppningar till objektets innandömen. Detta är tack vare 
de mycket svaga antikrökningskrafter som används under algoritmens första fas. 
Man kan notera de kaviteter som finns längs sidorna på objektet, vilka orsakar 
problem med stoppkriteriet (se 7.6.1 Stoppkriteriet). Avståndet mellan noderna är 
sådant att snodden inte kan placera sig på ett vettigt sätt inne i dessa kaviteter, vilket 
tydligt ses på bilden där i vissa kaviteter snodden har tagit sig in, medan i andra den 
befinner sig i utkanten. Något stoppkriterium har således inte funnits i detta fall, och 
detta har gjort att algoritmen stannat på grund av att maximalt antal iterationer har 
nåtts. Detta innebär att fas 2 aldrig infaller, vilket framgår av bilden på så sätt att 
snodden i vissa kaviteter är väldigt spetsig – något som fas 2 motverkar. 
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Figur 10.24  Två detaljer placerade intill varandra för att skapa ett 
svårsegmenterat objekt. 

 

Figur 10.25 visar två bilder där ljusinställningarna inte har gjorts optimalt. I den 
övre bilden är kontrasten ganska låg, men algoritmen har ändå inga problem med att 
segmentera ut detaljerna. I den nedre bilden är kontrasten högre, men bilden är 
ganska ljus. Här kan man se att segmenteringen inte blir riktigt korrekt överallt. På 
den övre vänstra detaljen, och även på den nedre högra, har snodden rört sig lite för 
långt in innan den stannat. Detta beror förstås på att detaljens intensitet i detta 
område är alltför lik bakgrundens. Det kan dock noteras att på de andra detaljerna 
finns i princip samma förhållande mellan bakrund och detalj, och i dessa fall 
bemästrar algoritmen det. Således ligger gränsen för vad den klarar av någonstans 
här. 

I dessa bilder, framför allt i den nedre, syns också tydligt inverkan av fas 2 som 
spänner åt snodden. Där detaljerna är alltför kantiga genar snodden lite, vilket 
knappast innebär något negativt för resultatet, utan snarare ger ett snyggare markerat 
område. 
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Figur 10.25  Bilder med icke optimala ljusinställningar. 

 

Figur 10.26 visar två exempel på svårsegmenterade detaljer som algoritmen klarar 
mycket bra. De är svåra därför att de på vissa ställen har mycket svaga kanter, eller 
nästan inga synliga kanter alls. Dessutom har de väldigt varierande intensitet inom 
detaljen, vilket gör dem svåra även för algoritmer som inte utnyttjar kanter för 
segmentering. Som synes är resultatet här nästan oklanderligt. Det enda som inte blir 
fullständigt korrekt är några ställen på den högra detaljen i den nedre bilden. 
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Figur 10.26  Svårsegmenterade detaljer. 

 

Som nämnts tidigare använder SVIA lite olika typer av bakgrunder. Den svarta som 
visats tidigare är den vanligaste, men det finns även en vit bakgrund som 
segmenteringsalgoritmen måste klara av att arbeta på. Figur 10.27 visar två exempel 
på detaljer på vit bakgrund. I den övre bilden blir resultatet bra, medan den nedre 
innehåller vissa missar. Med tanke på hur dessa detaljer ser ut på den vita 
bakgrunden bör dessa missar dock anses helt acceptabla, eftersom de kanter som 
missas är praktiskt taget osynliga. Vit bakgrund används givetvis bara för detaljer 
där det är gynnsamt, och i dessa fall är det uppenbarligen inte lämpligt. I övrigt 
fungerar som synes algoritmen lika bra på vit bakgrund som på svart. Det kan 
kommenteras att detaljen längst till vänster i den nedre bilden orsakar en delning av 
snodden så att en liten extrasnodd markerar en del av det område som den andra 
snodden missar. Denna extrasnodd blir kvar eftersom den är något för stor för att 
plockas bort av algoritmen. Självklart är inte detta ett önskvärt beteende, men när 
detta inträffar har redan segmenteringen misslyckats i övrigt.  
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Figur 10.27  Detaljer på vit bakgrund. 

 

10.4.2 Algoritmens tidskomplexitet 
Hur lång tid som åtgår för att segmentera en bild med denna metod beror på bildens 
utseende. Det som påverkar är hur många iterationer som krävs innan stoppkriteriet 
nås och hur många delningar som måste ske och därigenom hur många nya snoddar 
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som skapas. En annan sak som påverkar detta är förstås också bildens storlek. En 
liten bild tar självklart mindre tid att segmentera än en stor bild. . 

För att få fram ett ungefärligt värde på tidsåtgången vid en normal segmentering har 
en stor mängd testbilder (ca 100) körts. Tabell 10.7 visar de resultat som erhölls. Det 
bör dock påpekas att det bland dessa testbilder finns en stor mängd bilder som är 
svårare att segmentera än de bilder som algoritmen kommer att användas på i 
normala fall. Detta bör innebära att dessa siffror ligger något över de faktiska 
värdena på algoritmens användande i drift. 

 

Snabbaste segmenteringen 0.62 s 
Långsammaste segmenteringen 3.91 s 
Medelvärde på tidsåtgången för en segmentering 1.08 s 

Tabell 10.7  Tidsmätningar på algoritmen. Storleken på bilderna var 
768 x 576 pixlar. 

 

För att visualisera algoritmens arbete fungerar det utmärkt att rita ut snodden i bilden 
var tionde iteration eller så. Detta ger en känsla av att man ser snoddens rörelse in i 
bilden. Detta upprepade utritande kommer förstås påverka algoritmens snabbhet 
negativt. I ovanstående redovisade mätningar har ingen sådan visualisering använts. 

10.4.3 Slutsatser 
En algoritm för segmentering av detaljer från en bakgrund har skapats. Algoritmen 
anpassades för att fungera optimalt under de förutsättningar som fanns för SVIA:s 
tillämpning. Lösningen är dock mycket allmän och bör gå att använda i en mängd 
andra tillämpningar, även om inga sådana undersöktes här. Den lösning som har 
beskrivits kan sammanfattas som en topologiskt adaptiv aktiv kontur. 

De resultat algoritmen uppvisar är mycket goda på bilder av den typ algoritmen är 
avsedd att arbeta på (Figur 10.21, Figur 10.22, Figur 10.26). Även bilder som är 
sämre och svårare än vad algoritmen normalt ska möta klaras i de flesta fall mycket 
bra (Figur 10.23, Figur 10.24, Figur 10.25). Algoritmens svagheter är detaljer med 
gråskalevärden i kanterna som är mycket lika de som finns i bakgrunden (Figur 
10.23, Figur 10.25). Eftersom detta innebär en näst intill osynlig kant mellan detalj 
och bakgrund är dock detta ganska naturligt. Detaljer som ligger alltför nära 
varandra lyckas inte skiljas från varandra till förmån för att algoritmen klarar av att 
hantera falska sprickor och dylikt i detaljer (Figur 7.14). 

Uppgiften bör således anses ha lösts på ett godkänt sätt. Det finns vissa fall som inte 
ger riktigt tillfredsställande resultat, men så gott som samtliga dessa går att lösa 
genom att förbättra ljusinställningar eller flytta på detaljer. 
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10.4.4 Framtida arbete 
För att göra algoritmen säkrare, stabilare och bättre finns fyra delproblem som kan 
vara värdefulla att undersöka närmare och försöka lösa. 

10.4.4.1 Lösning av kantproblem och initial utplacering av snodd 
Det skulle vara värdefullt att undersöka om det går att lösa de kantproblem som 
finns på ett bättre sätt än vad som görs för närvarande. Med kantproblem avses här 
framför allt problemet med att korrekt segmentera en detalj som befinner sig mycket 
nära eller delvis utanför bildkanten. Inbakat i detta ryms förstås frågan om den 
initiala utplaceringen av snodden. En möjlig idé är att man skapar en virtuell bild 
som utökas med några pixlar utanför den verkliga bilden och låter snodden starta 
där. Problem uppstår då givetvis med gradienten i den verkliga bildkanten. Detta 
skulle eventuellt kunna lösas genom att undersöka kanterna speciellt och enbart 
beräkna gradienten ortogonalt mot bildkanten i bildkantens omgivning. För att 
kunna återskapa den osynliga kant som ska detekteras i bildkanten för objekt som 
sticker ut utanför bildkanten, skulle man då behöva analysera dessa ortogonala 
kanter och sammanbinda dem man tror tillhör ett och samma objekt. 

10.4.4.2 Stoppkriteriet 
Stoppkriteriet är viktigt och har fortfarande sina brister. För att förbättra detta kan 
det vara lämpligt att undersöka snoddens förflyttning längre än två steg tillbaka. 
Anledningen till att detta inte är så lätt (och inte har gjorts) är omsamplingen då 
noder läggs till och tas bort. Om noders placeringar många steg tillbaka ska hållas i 
minnet måste detta göras på något utstuderat sätt om det inte ska bli mycket 
komplicerat och felaktigt när en mängd noder tas bort och nya läggs till. Den lösning 
som ligger närmast till hands är att helt enkelt interpolera fram föregående 
nodplaceringar då noder läggs till och tas bort. 

En annan möjlighet att förbättra stoppkriteriet på är att skapa någon form av 
dämpningskraft som ska hindra att noderna oscillerar när de placerat sig runt ett 
objekt. Nodernas rörelser dämpas då tills de står så stilla så stoppkriteriet enkelt 
uppfylls. 

10.4.4.3 Sammanslagning av snoddar 
Förutom delningen är det möjligt att införa sammanslagning av snoddar. Som 
tidigare har påpekats är detta egentligen inte nödvändigt för denna tillämpning, men 
det kan göra algoritmen säkrare. Om, av någon anledning, något felaktigt skulle 
hända med snodden kan en sammanslagningsalgoritm effektivt hindra att snodden 
till exempel växer sig oändligt stor. Algoritmen görs med en 
sammanslagningsfunktionalitet också mer mångsidig, ifall användningsområdet för 
den skulle ändras. 
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10.4.4.4 Ta hand om ohanterat delningsfall 
I avsnitt 7.4.9 Dela snoddar beskrivs ett fall som inte delningsalgoritmen klarar av 
(Figur 7.10). Detta är dock inget problem eftersom algoritmen normalt kan reda ut 
detta i ett senare steg. För att öka algoritmens säkerhet kan det vara intressant att 
utreda huruvida detta fall kan tas om hand på något lämpligt sätt direkt, för att 
förhindra den lilla risk som finns för att detta ska orsaka något fel på snodden. 
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10.5 Markering av centrumdetalj 
Syftet med denna uppgift var att markera en detalj i bilden med hjälp av en 
omslutande rektangel. Som beslutsunderlag för vilken detalj som skulle markeras 
om flera fanns i bilden, skulle den som låg i någon mån närmast centrum väljas. Att 
undersöka huruvida algoritmen är framgångsrik i sin uppgift eller ej är således inte 
så komplicerat. Det är lätt att avgöra om en detalj är fullständigt omsluten av 
markeringen genom att studera bilden, och det är heller inte särskilt svårt att se om 
algoritmen väljer den detalj som ligger närmast bildens centrum. I vissa fall kan det 
vara svårt att se, men eftersom detta inte är något hårt krav utan mer ett önskemål, 
finns det ingen anledning att gå in och mäta på pixelvärden i bilden för att se om det 
verkligen är korrekt detalj som valts ut. 

10.5.1 Algoritmens resultat 
Figur 10.28 visar resultatet från två bilder som algoritmen körts på. I bägge fallen 
har en detalj fint markerats med en liten marginal till detaljens kant. Det bör heller 
inte vara speciellt svårt att se att de detaljer som markerats är de som har kortast 
avstånd till bildens centrum. Avståndet räknas som påpekats tidigare från 
inramningsrutans mittpunkt. 

Figur 10.29 ger två ytterligare exempel på resultatbilder med goda resultat. I bägge 
dessa bilder ligger dock detaljerna lite för nära varandra, vilket leder till att delar 
från närliggande detaljer sticker in i de markerade områdena. I den nedre bilden må 
det förefalla som om den markerade detaljen inte är den som ligger närmast 
bildcentrum. I detta fall ger alltså valet av inramningsrutans mittpunkt som 
referenspunkt ett kanske inte helt intuitivt resultat. 

Figur 10.30 visar resultatet på två bilder med lite svårare detaljer. Med ”svårare” 
avses här svårare att segmentera med hjälp av snodden som används. I den vänstra 
bilden är rörets verkliga kanter väldigt otydliga, vilket gör att snodden rör sig in lite 
för långt. Således kommer då också inramningsrutan bli felaktig. I detta fall är den 
extra marginalen som används mellan funnet objekt och inramningsrutan lagom stor 
för att detaljen precis ska få plats innanför. Det är dock inte ett speciellt snyggt, eller 
för den delen lämpligt, resultat. I den högra bilden är den högra detaljen 
svårsegmenterad. Snodden tar sig in i detaljen ganska kraftigt på vissa ställen, men 
tack vare att den fortfarande breder ut sig över hela detaljen blir inramningsrutan 
som synes ändå korrekt. 
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Figur 10.28  Två bilder på detaljer med markeringar. 

 

 

Figur 10.29  Bilder med detaljer liggande nära varandra. 

 

 

Figur 10.30  Bilder med svåra detaljer. 

 



146 Automatiserad inlärning av detaljer för igenkänning och robotplockning 

 

 

10.5.2 Slutsatser 
En algoritm för att välja ut och markera den detalj som ligger närmast centrum i en 
bild har skapats. Detta har gjorts genom att använda den tidigare skapade algoritmen 
som med hjälp av en topologiskt adaptiv aktiv kontur tar fram ett kollisionsområde 
för en detalj. Således fungerar den här algoritmen bra på alla de bilder som 
kollisionsområdesalgoritmen är anpassad för, vilket är precis samma typ av bilder 
som är aktuella här (Figur 10.28, Figur 10.29). 

Uppgiften kan betraktas som löst på ett godkänt sätt. I många fall då 
segmenteringsalgoritmen inte ger ett helt tillfredsställande resultat, blir ändå 
inramningsrutan korrekt (Figur 10.30). I övriga fall kan nästan alltid resultatet 
förbättras genom att ändra ljusinställningar eller flytta på detaljer. 

10.5.3 Framtida arbete 
Tänkbara förbättringar av denna algoritm ligger framför allt i 
segmenteringsalgoritmen. Så som uppgiften såg ut finns det ingen anledning att 
försöka förbättra funktionen som tar fram inramningsrutan eller beräknar avståndet 
till bildens centrum. För förbättringar av segmenteringsalgoritmen hänvisas till 
avsnitt 10.4.4. 

En möjlig utökning är att lägga in funktionalitet för att kunna varna användaren i det 
fall då delar av andra detaljer sticker in i inramningsrutan. Om detta skulle anses 
meningsfullt bör det vara en utökning som är relativt enkelt att implementera med 
hjälp av någon sorts kollisionshantering mellan inramningsrutan och övriga snoddar. 



10. Resultat  147 

 

10.6 Perspektivcentrum 
Denna uppgifts resultat kan delas in i flera delar, precis som själva uppgiften. Det 
slutgiltiga och viktiga resultatet är självklart beräkningen av perspektivcentrum, men 
för att denna ska kunna göras med god noggrannhet krävs att mönstersökningen ger 
goda resultat. Därför kommer först resultat från mönstersökningen presenteras. 
Sedan redogörs för resultaten från perspektivcentrumberäkningen. 

Att avgöra vad som är ett korrekt resultat när det gäller perspektivcentrum är inte 
lätt. Detta är ett problem eftersom det då är mycket svårt att avgöra hur bra 
algoritmen presterar. För att kontrollera resultatet kan man med hjälp av roboten 
placera mönstret i beräknat perspektivcentrum och sedan köra detta upp och ned och 
notera om mönstret ser ut att röra sig något i sidled, vilket det inte ska göra om det är 
korrekt perspektivcentrum. Denna undersökning har gjorts, men det bör påpekas att 
det inte är möjligt att göra några vidare exakta mätningar med denna metod. Ett 
annat sätt att försäkra sig om att verkligen perspektivcentrum har funnits är att göra 
ett antal beräkningar med olika positioner och se om resultatet blir detsamma. Även 
detta har tillämpats. 

10.6.1 Mönstersökning 
Mönstersökningen går ut på att finna mittpunkten på korset i mönstret så exakt som 
möjligt. Ur en bild går det inte att exakt mäta var korsets mittpunkt befinner sig, och 
därför måste detta avgöras med ögonmått. Således är bedömningen av resultatet 
subjektiv, men för det mesta är det ganska enkelt att se huruvida ett resultat är bra 
eller dåligt. 

Figur 10.31 nedan visar ett antal olika närbilder på korset tagna ur olika bilder. Den 
beräknade mittpunken är markerad, och så är även den ungefärliga mittpunkten som 
beräknas i det första steget med modellsökningen efter mönstret. Det framgår av 
bilderna att mönstermatchningen i det andra steget förbättrar mittpunktsberäkningen 
avsevärt. Det framgår också att mittpunktens beräknade läge överensstämmer väl 
med det verkliga läget.  

Något felmått på sökningsresultatet går alltså inte att beräkna, men av bilderna att 
döma kan man i alla fall uppskatta att felet e < 0.5 pixlar. Undersökandet av fler 
bilder än de som visas här bekräftar denna uppskattning, och felet är troligen mindre 
än så. 
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Figur 10.31  Sex olika uppförstorade bilder på kors. Den vita punkten 
markerar exakt beräknad mittpunkt och den grå ungefärlig beräknad 

mittpunkt. 
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10.6.2 Perspektivcentrumberäkning med kubmetoden 
Som nämnts tidigare gav denna metod inget bra resultat och övergavs tämligen 
snabbt. Emellertid presenteras här kort de resultat som erhölls. Figur 10.32 visar 
resultaten från fyra olika försök som genomfördes. De kuber som hittades genom att 
detektera hörnen i form av mönsterpositioner har ritats in i bilderna. Beräknat 
perspektivcentrum har också markerats. Som synes kan de beräknade 
perspektivcentrumpositionerna omöjligt vara korrekta. Speciellt eftersom de skiljer 
sig åt markant mellan de olika bilderna. Tabell 10.8 redovisar beräknade 
perspektivcentrum. 
 

 

Figur 10.32  Fyra olika kuber som testades. Beräknat perspektivcentrum 
markeras med en punkt. 

 

Försök X Y 
1 621.48 364.58
2 580.09 460.93
3 548.34 435.59
4 630.06 436.70

Tabell 10.8  Beräknade perspektivcentrum med kubmetoden. 
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10.6.3 Perspektivcentrumberäkning med skärande linjer 
Kubmetoden övergavs till förmån för perspektivcentrumberäkning med hjälp av 
skärande perspektivlinjer. Med denna metod erhölls avsevärt mycket bättre resultat. 
Figur 10.33 visar bilder från ett försök som gjorts för att bestämma 
perspektivcentrum. Tre perspektivlinjer har använts, vilket innebär sex bilder. Som 
synes ligger i en bild en del av mönstret något utanför kanten av bilden. Mönstret 
har dock ett så karakteristiskt utseende så det inte är några problem för algoritmen 
att finna det ändå. 

 

 

Figur 10.33  Bilder på de mönsterpositioner som använts vid en 
perspektivcentrumsbestämning. Varje bildrad innehåller samma xy-positioner 

på två olika höjder. 



10. Resultat  151 

 

 

Figur 10.34 visar resultatet när bilderna har körts i algoritmen. Alla detekterade 
positioner har ritats in i en och samma bild, varpå linjer mellan sammanhörande 
positioner har dragits. Perspektivcentrum har beräknats som det viktade medelvärdet 
av alla skärningspunkter mellan linjerna och finns markerat i bilden. Som synes går 
det inte att med ögat urskilja någon skillnad mellan de olika skärningspunkterna. 
Detta är ett tecken på att resultatet är korrekt. 

 

 

Figur 10.34  Resultat vid perspektivcentrumsberäkning. De detekterade 
mönsterpositionerna är markerade med ringar och beräknat 

perspektivcentrum där linjerna skär varandra markeras också med en ring. 

 

10.6.4 Mönsterpositioner 
Algoritmen testades med bilder från en mängd olika mönsterpositioner. Försök med 
de tre mönstren utplacerade i en jämn triangel runt perspektivcentrum varvades med 
försök då de placerades så att några skärningslinjer blev parallella, eller så att alla tre 
mönsterpositionerna låg på en och samma sida om perspektivcentrum. I vissa försök 
låg mönsterpositionerna nära perspektivcentrum och i andra långt ifrån, närmare 
bildens kanter. Figur 10.35 visar de erhållna resultaten. Vad som kan sägas om de 
resultat som erhölls är först och främst att alla försök gav ungefär lika resultat. 
Standardavvikelsen mellan samtliga resultat var σx = 0.70 och σx = 0.60. Det var 
märkbart att de försök där positionerna låg utplacerade runt perspektivcentrum gav 
ett resultat som var närmare medelvärdet än försöken med alla positionerna på 
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samma sida om perspektivcentrum. Det gick inte att dra några slutsatser om 
huruvida mönsterpositioner nära eller långt ifrån perspektivcentrum gav bättre 
resultat.  
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Figur 10.35  Resultat från 16 olika försök utförda med olika mönsterpositioner. 
Medelvärdet är (376.05, 233.67) och är markerat med den stora kvadraten. 

 

10.6.5 Algoritmens tidskomplexitet 
Det som tar tid i denna algoritm är insamlandet av bilderna som ska analyseras för 
beräkningen. Det är möjligt att skapa ett program som flyttar runt roboten med 
mönstret till de olika positionerna och automatiskt tar en bild vid varje position, och 
i det fallet tar inte insamlandet många sekunder. Ett sådant program skapades dock 
aldrig eftersom det innebar för mycket arbete för en tämligen liten förbättring. 
Istället stegades ett robotprogram igenom så att roboten flyttade sig till en position i 
taget, där en bild togs manuellt. Insamlandet av bilderna på detta vis bör klaras av 
under minuten. 

En modellsökning och en mönstermatchning görs på varje inbild, vilket förstås 
innebär att algoritmens snabbhet beror på hur många inbilder som används. Själva 
beräkningen av perspektivcentrum är närmast försumbar i jämförelse med 
sökningarna. Varje sökning tar dock inte lång tid, och ett medelvärde på hur lång tid 
algoritmen behöver för att få fram ett värde på perspektivcentrum ur inbilderna är 
2.72 s. Detta värde har beräknats ur ett antal olika försök, och variansen mellan 
försöken var mycket liten. I samtliga fösök användes 6 inbilder. 
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10.6.6 Slutsatser 
En algoritm för automatisk beräkning av perspektivcentrum utifrån ett antal bilder 
har skapats. Två olika lösningsvarianter undersöktes: kubmetoden och metoden med 
skärande perspektivlinjer. Kubmetodens resultat blev långt ifrån acceptabla. Fyra 
olika försök gav resultat som skiljde sig åt med så mycket som över hundra pixlar 
(Figur 10.32, Tabell 10.8). Resultaten befann sig dessutom långt ifrån bildens 
mittpunkt, där perspektivcentrum ungefär bör ligga. Anledningen till det usla 
resultatet från denna lösningsmetod bör vara metodens känslighet. Eftersom 
perspektivet på kuben inte är stort, blir de linjer som ska skära varandra nästan 
parallella, vilket gör att skärningspunkten hamnar väldigt långt bort och således är 
väldigt känslig för linjernas exakta lutning. Då dessa punkter är så känsliga blir 
genast beräknat perspektivcentrum också ytterst känsligt. 

Metoden med skärande perspektivlinjer gav ett gott resultat. Resultaten skiljde sig 
inte mycket åt mellan ett stort antal olika försök (Figur 10.35). Vad gäller de 
mönsterpositioner som ska användas vid insamlandet av bilderna, kan man dra 
slutsatsen att de bör vara jämnt utplacerade runt perspektivcentrum, samt 
utplacerade på ett sådant sätt så att de uppkomna linjerna ej blir parallella (avsnitt 
10.6.4). Algoritmen arbetar snabbt och effektivt, men insamlandet av bilderna kan 
kräva en viss tidsinsats (avsnitt 10.6.5). Det kan dessutom innebära vissa praktiska 
problem. 

Lösningen på uppgiften ger ett godkänt resultat. Noggrannheten i resultatet är 
relativt hög, och det enda problem som kan finnas är att ta bra bilder som kan 
användas av algoritmen. 

10.6.7 Framtida arbete 
För att förenkla användandet av algoritmen kan förbättringar vad gäller insamlandet 
av bilderna göras. Ett lämpligt mål skulle vara att direkt ifrån programvaran i C# ha 
kontakt med roboten, och därigenom kunna ge kommando om att samla in bilderna. 
Roboten skulle då röra sig runt till angivna positioner varpå kameran automatiskt tar 
en bild i varje position och skickar denna direkt in i algoritmen. Detta skulle vara 
mycket elegant och praktiskt för operatören, men en realisation av detta innebär 
vissa programmeringstekniska svårigheter. 

Det mönster som använts för att finna positioner i bilderna tillverkades på enklast 
tänkbara sätt. Mönstret skrevs ut med en skrivare på ett papper som sedan klipptes 
till och klistrades fast på fästet. Det är uppenbart att ett mönster av papper inte har de 
bästa tänkbara egenskaper när det gäller hållbarhet, och även dess förmåga att lätt bli 
smutsig är problematisk. I synnerhet eftersom smuts på mönstret kan innebära att det 
blir oigenkänneligt. Av dessa anledningar finns det skäl att försöka finna ett annat 
sätt att tillverka mönstret på. Mönstret bör alltså vara beständigt ifråga om hållbarhet 
och okänslighet för smuts. 
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11 Sammanfattning 
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av rapportens innehåll. För varje uppgift 
beskrivs mycket kort först vad uppgiften gick ut på, sedan hur den löstes, och 
slutligen erhållna resultat. 

11.1 Kalibreringsparametrar 
Denna uppgift gick ut på att konstruera en algoritm som beräknar antalet rader och 
kolumner i ett kalibreringsmönster samt även att utvärdera algoritmens robusthet 
mot avvikelser i kalibreringsmönstrens utseende (2.1 Kalibreringsparametrar). 
Lösningsalgoritmen, beskriven i kapitel 4 Kalibrering, utnyttjar blobbanalys för att 
skilja ut kalibreringspunkterna från andra blobbar samt räkna dem. De resultat som 
erhölls visar att algoritmen korrekt räknar kalibreringspunkter för uppställda krav på 
kalibreringsmönstret (10.1 Kalibreringsparametrar). 

11.2 Ignorerbara samt platta regioner 
Denna uppgift handlade om att ur en detaljbild generera ignoreramasker samt 
plattmasker som ger ett så bra resultat som möjligt vid modellsökning (2.2 
Ignorerbara samt platta regioner). Den konstruerade algoritmen gör detta genom att 
ur flera exempelbilder på detaljen ta fram dominanta gemensamma kanter, samt 
undertrycka de kanter som delas av detaljens olika lägen (5 Ignorerbara samt platta 
regioner). Resultaten visar att detta kan göras med gott resultat så länge 
exempelbilderna är tillräckligt många och representativa för de bilder som 
algoritmen ska arbeta på (10.2 Ignorerbara samt platta regioner). De masker som 
genereras ger vid gynnsamma förhållanden en betydande säkerhetökning i 
efterföljande modellsökningar. 

11.3 Acceptansgränser vid modellsökning 
Uppgiften bestod här i att ur bilder på en detalj finna acceptansgränser och 
säkerhetsgränser för de modellsökningar som används i drift (2.3 Acceptansgränser 
vid modellsökning). Som beskrivs i kapitel 6 Acceptansgränser vid modellsökning 
löstes detta genom att först utföra ett antal testsökningar i bilder som överensstämde 
med modellen, och sedan utföra ytterligare testsökningar i bilder som inte 
överensstämde med modellen. Ur data från sökresultaten beräknas gränsvärdena. 
Resultatet, se 10.3 Acceptansgränser vid modellsökning, är en algoritm som inte 
bara lämnar ifrån sig lämpliga gränsvärden utan även ger en tydlig indikation på 
lämpligheten i de valda modellerna samt hur lätt det är att skilja de olika lägena åt. 
Denna systematiska behandling av problemet avlägsnar ett omfattande 
testningsarbete för operatören. 
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11.4 Kollisionsområde för detalj 
Denna uppgift gick ut på att ur en bild på en detalj segmentera ut hela det område 
som den faktiska detaljen täcker upp (2.4 Kollisionsområde för detalj). Detta löstes 
genom att skapa en topologiskt adaptiv aktiv kontur som rör sig från bildens 
ytterkant in mot centrum och formas efter detaljens eller detaljernas ytterkanter (7 
Kollisionsområde för detalj). Algoritmens komplexitet möjliggör segmentering av 
bilder med betydande svårighetsgrad, av vilka kan nämnas bilder med flera, 
närliggande detaljer, samt även bilder med detaljer som inte skulle te sig 
sammanhängande med andra segmenteringsmetoder som watershed eller 
konturföljning (3.3 Segmentering). Även detaljer med vaga och otydliga kanter 
segmenteras ofta korrekt (10.4 Kollisionsområde för detalj). 

11.5 Markering av centrumdetalj 
Den här uppgiften handlade om att finna en lämplig mönsterkandidat (ett lämpligt 
val är ofta detaljen i bildens centrum) bland flera detaljer och markera denna med en 
inramningsruta (2.5 Markering av centrumdetalj). Lösningen till detta problem 
utnyttjar den egenutvecklade segmenteringsalgoritmen för att segmentera alla 
detaljer i en bild och sedan välja ut den som ligger närmast bildens mitt. 
Kollisionsområdet för centrumdetaljen transformeras sedan till ett rektangulärt hölje 
(8 Markering av centrumdetalj). Den resulterande inramningen delar de fördelar och 
nackdelar som segmenteringsalgoritmen uppvisar men är samtidigt betydligt mer 
förlåtande mot otydliga kanter i detaljen eftersom inramningsrutan görs något större 
än själva kollisionsområdet (10.5 Markering av centrumdetalj). 

11.6 Perspektivcentrum 
Uppgiften bestod i att finna en metod som automatiskt bestämmer 
perspektivcentrum i en bild (2.6 Perspektivcentrum). Lösningen innefattade en 
industrirobot som förflyttar ett mönster till ett antal bestämda positioner i rymden, 
varpå bilder av dessa tas. Genom att sedan finna mönstrets positioner i bilderna kan 
perspektivcentrum beräknas (9 Perspektivcentrum). Den skapade algoritmen visade 
sig kunna finna perspektivcentrum med god noggrannhet för ett antal olika val av 
mönsterpositioner (10.6 Perspektivcentrum). 
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