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1. Förord 
 
Detta är en dokumentation av vårat avslutande arbete på civilingenjörsutbildningen i 
elektroteknik vid Luleå tekniska universitet. Vi skulle vilja ägna några rader för att visa 
våran uppskattning till BAE Systems och framförallt några personer som givit oss en 
hjälpande hand under resans gång. Först och främst våra handledare Johan Ohlsson 
och Stefan Westman, som givit oss inspirerande råd och nya infallsvinklar när arbetet 
känts tungt och motsträvigt. Tack också till Mikael Knutsgård för att han delat med sig 
av sitt tekniska kunnande och sitt engagemang. En sista tacksägelse till Magnus 
Lundberg Nordenvaad för att han åtog sig att vara examinator till detta arbete. 
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2. Sammanfattning 
Målet med projektet har varit att sammanföra information från flera olika källor till en 
enda vy i ett PC-program. I ett stridsfordon kan det till exempel vara intressant att 
presentera data från IR-kamera, dagsljuskamera, stridsledningssystem och/eller 
kartdatabas. Idag används olika vyer för att presentera dessa informationskällor. Om 
personalen i stridsfordonet istället kan delges allt detta via en enda vy så ökar deras 
möjlighet att fatta snabba korrekta beslut i kritiska situationer. Ett annat resultat kan 
bli att informationsmängden i datorbilden blir så stor att den till viss del minskar 
behovet av att inhämta omvärldsinformation via optiska utblickar, där synen kan 
skadas av fientlig laser.  
 
I den demonstrator som utvecklats kan områden i terrängen markeras genom att de 
projiceras in i videobilden från en dagsljuskamera. Markeringen görs med linjer som 
följer terrängen så att de på ett naturligt sätt omgärdar det område som avses. Med 
skuggningseffekter och perspektiv är förhoppningen att linjerna nästan ska smälta in i 
det landskap som videobilden visar.  

Genom att peka på videobilden (med touch screen eller mus) fås avståndet till 
motsvarande position i omgivningen. Detta görs genom en matematisk uträkning 
baserad på kännedom om kamerans position och riktning tillsammans med en 
höjddatabas som ger information om omgivande terräng. Det medför att denna 
avståndsmätning inte riskerar att avslöja fordonets position för fienden vilket kan bli 
fallet när laseruppmätning tillämpas.  

Bilden från en IR-kamera analyseras med en DSP-processor och information om 
varma objekt skickas via RS-232 till den PC-dator som visar övriga 
informationskällor. Tanken är att markera dessa varma objekt i dagsljuskamerans 
bild för att då göra användaren mer observant på att det kan finnas något av intresse 
i denna del av bilden. Det kan till exempel vara ett föremål som är väl kamouflerat 
mot bakgrunden vilket gör det svårt att urskilja i dagsljuskamerans bild, men som 
likväl avger värmestrålning. Med kännedom om detta kan då en större 
uppmärksamhet delges denna del av dagsljuskamerans bild, vilket kanske möjliggör 
att det ändå går att urskilja det kamouflerade objektet mot bakgrunden.  
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Abstract 
The scope of this project has been to present information from different sources in 
one single view in a PC program. In a combat vehicle, one can be handed data from 
numerous information sources, for example a thermal camera, a regular camera, a 
battle management system and a map database. The current solution to display this 
information is to present every source in its own view. Instead, if the operators of the 
vehicle are able to receive several of these sources in one single view they might be 
better suited to make quick and sensible decisions in a stressful situation.  Another 
benefit might be that it becomes less essential to get environmental information from 
optical outlooks, where the vision of the beholder might be damaged by enemy laser 
devices.  
 
In the demo that has been developed, regions in the landscape can be highlighted 
with colored lines that mark the edges of the area. The markings follow the 
fluctuations of the terrain, while shadow and perspective properties contribute to the 
natural impression of the graphical presentation.  

By pointing at the video image, the operator receives the distance to the 
corresponding position in the surroundings. The resulting distance is calculated 
through knowledge regarding the cameras position and attitude together with a virtual 
landscape that is built up using a database containing altitude information. In 
comparison with distance measurements using radiation devices, this method does 
not give away information concerning ones position to the enemy. 

The video stream from a thermal camera is analyzed using a DSP-processor. Data 
containing information about warm objects is sent to the computer using a RS-232 
interface. The idea is to highlight warm objects in the image of the regular camera so 
that the attention of the operator is directed to the corresponding location. 
This could carry information about well camouflaged vehicles or other beings which 
might be difficult to perceive with the regular camera, but nonetheless emits thermal 
radiation. 
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4. Inledning 

4.1. Problemområde 
I dagens allt mer högteknologiska krigföring flyttas fokus från passiv säkerhet, som 
tjockt pansar, till att istället omfatta varningssystem och andra hjälpmedel för 
personalen vid tillbud. En viktig faktor i detta är att delge dem som befinner sig på 
slagfältet information om potentiella hot och vägledning över vad som skall utföras. 
 
I dag får besättningen information från en mängd källor som presenteras i olika vyer 
på en eller flera bildskärmar. Detta begränsar besättningens möjlighet att uppfatta 
den aktuella situationen, eftersom den måste utesluta en källa för att få intryck från 
en annan.  
 
För att åtgärda problemet vill BAE Systems Hägglunds undersöka om det är möjligt 
att sammanställa information från ett flertal sensorer och presentera dessa på ett 
överskådligt sätt i ett och samma bildskärmsläge.  

4.2. Syfte 
Huvudsyftet med att integrera information i en och samma bild är att personalen i 
stridsvagnen ska kunna arbeta effektivare och ta kritiska beslut snabbare. Tanken är 
att man i en enda bild ska få samma informationsmängd som man tidigare behövde 
tre bilder för att åskådliggöra. Med detta följer en förhoppning om att personalen i 
stridsvagnen i större utsträckning ska kunna använda sig av bildskärmen som 
ersättning för optiska utblickar där synen kan skadas av fientlig laserstrålning.  
 
Att kunna räkna ut avståndet till en position på skärmen är betydelsefullt då man på 
så vis minimerar behovet av att mäta med laser. Man vill inte i onödan behöva 
använda laser eftersom sådan mätning kan röja ens egen position för fienden.  

4.3. Avgränsning 
Detta arbete är inte tänkt att direkt kunna appliceras i dagens militära fordon. Istället 
ska det fungera som en demonstration för att ge en antydan om vad som är möjligt, 
samt underlätta ett beslut om detta område är intressant för BAE Systems Hägglunds 
att satsa på inför framtiden.  
 
Den omvärldsinformation som visas på skärmen har begränsats till att kunna 
markera områden i terrängen. Någon kommunikation mot ett riktigt 
stridsledningssystem av svensk eller utländsk härkomst har inte implementerats. 
Istället läses dessa områden in som polygoner från en textfil, där hörnen är givna av 
ett godtyckligt antal koordinater i Rikets Koordinatsystem 1990 (RT 90) [1].  
 
Ett problem med att rita ut områden är att det inte på något enkelt sätt går att känna 
till om det är synligt eller om det döljs av terrängen. Någon metod för att undvika 
utritning av sådana dolda streck har inte implementerats.  
 
Visning av områden i terrängen var från BAE Systems Hägglunds sida den 
intressantaste delen av projektet. Därför har arbetet med analys av IR-kamerans bild 
samt avståndsberäkning i bilden endast bedrivits i mindre omfattning. 
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5. Teori 

5.1. Uppritning av områden i videobild 

5.1.1. Inledning 
Områden som av någon anledning anses vara intressanta ska kunna åskådliggöras i 
kamerans videobild. Ett sådant område representeras här av en polygon vars hörn är 
givna med positioner i den kartprojektion som tillämpas (se Figur 5-1). I Sverige 
används kartprojektionen RT90 som Lantmäteriet har tagit fram [1]. En position i 
RT90 bestäms av ett nordligt och ett östligt värde. Mellan de positioner som utgör 
hörnen i polygonen ska sedan streck ritas ut i videobilden, så att det på ett naturligt 
sätt markerar det aktuella området. Man ska nästan ges intrycket av att området 
även i verkligheten omges av t.ex. ett rött streck på marknivå. Detta kräver att man 
kan räkna ut var i videobilden en koordinat givet i RT90 hamnar. Man måste alltså 
kunna projicera RT90 positionerna för polygonen i marknivå mot bildskärmen. En 
sådan uträkning kräver att man vet kamerans position, riktning och bildvinkel, samt 
har tillgång till en höjddatabas där höjdvärden för polygonens hörn och linjer hämtas. 
Därefter kan man med linjär algebra räkna ut hur en polygon ska ritas upp på 
bildskärmen för att det ska överensstämma med motsvarande område i den riktiga 
världen som kameran filmar.  
 
 
 

 
Figur 5-1 - En polygon som markerar ett kartområde. 
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5.1.2. Projektion mot videobild 
Matematiken bakom projicering av höjddata mot en videobild är den samma som 
används i robotik [4], 3D dataspel och till viss del i 3D CAD program [2]. Istället för att 
låta användaren styra kamerans position med tangentbord och mus vilket är vanligt i 
dataspel ges den i det här fallet av en tröghetsnavigator (se Kapitel 6.1.2). Den värld 
som ska återges fås från höjddatabasen (se Kapitel 6.1.7) i kombination med 
stridsledningsinformation.  

Ett positionsvärde i en tredimensionell rymd räknas om, eller projiceras till 
motsvarande position i kamerans videobild. Denna projicering görs med hjälp av en 
4x4 matris, härefter kallad transformationsmatris. Multipliceras 
transformationsmatrisen med en positionsvektor i RT90 fås alltså motsvarande 
position på skärmen (förutsatt att punkten finns i kamerans uppfattningsområde). 

Transformationsmatrisen byggs upp genom matrismultiplikation av fem 4x4 
matriser, som var och en representerar olika deltransformationer. Först görs en 
translation av koordinatsystemet (höjddatabasen) till den position där kameran 
befinner sig. Därefter följer rotation av dess axlar, så att de överensstämmer med 
kamerans riktning. Med dessa operationer fås en ortogonal projektion av världen, sett 
från kamerans läge. Det som återstår är att skapa det perspektiv som kamerans vy 
har (se Figur 5-2). Detta görs med en perspektivtransformation som baseras på 
kamerans bildvinkel. Det sista steget används enligt [2] normalt inte i 3D-CAD 
program, där visas istället den ortogonala projektionen.  

 

 
Figur 5-2 – Projektion av höjddata mot kamerans lins. Linjer mellan punkterna givna av 

höjddatabasen har ritats ut.  
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Translationsmatris 
Förflyttningen av origo till kamerans position sker med en translationsmatris. 
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(5.1-1) - x, y och z motsvarar kamerans position i 
nordlig, östlig riktning samt höjd. 
 

Varje punkt i RT90 koordinatsystemet förskjuts så att origo istället hamnar vid 
kamerans position.   
 

Rotationsmatriser 
Uträkningen som roterar RT90 koordinatsystemet till kamerans koordinatsystem kan 
delas upp till tre steg, ett för varje axel. Notera att z-axeln i det resulterande 
koordinatsystemet har samma riktning som kameran.  
 



















−
=

1000
0)cos()sin(0
0)sin()cos(0
0001

_
pitchpitch
pitchpitch

atrisrotationsmx

 

 
 
(5.1-2) - rotation runt x-axel. 
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(5.1-3) - rotation runt y-axel. 
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(5.1-4) - rotation runt z-axel. 
 

 
Dessa matriser är enligt [3] inversen till det sätt rotationsmatriser traditionellt sett 
uttrycks på, det vill säga när rotation av något objekt i ett koordinatsystem utförs. 
Detta då de lägesvärden som fås från tröghetsnavigatorn uttrycker kamerans rotering 
relativt RT90 koordinatsystemet. Men här ska ju istället RT90 koordinatsystemet 
rotera relativt kameran. Detta görs då genom att ta inverserna till rotationsmatriserna. 
 

Perspektivmatris 
Så här långt resulterar uträkningarna i en ortogonal projektion mot kamerans plan. 
Men det är ju dock inte så en kamera återger omvärlden. Istället ger den en bild med 
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perspektiv där föremål på långt avstånd blir mindre än föremål som befinner sig nära 
kameran.  Perspektivet beror av vilken bildvinkel kameran har, det vill säga mellan 
vilken vinkel som världen avbildas av kameran. För att skapa en realistisk återgivning 
av omvärlden måste hänsyn till detta kameraperspektiv tas. Detta görs med en 
perspektivmatris. Bildvinklarna anges med vinkeln mellan kamerans riktning och 
bildens övre respektive högra kant. I perspektivmatrisen kan även begränsningar 
sättas in för hur långt och hur nära kameran kan uppfatta omvärlden.  
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(5.1-5) - µ och v  motsvarar 
bildvinkeln från kamerans riktning 
till högra respektive övre bildkant. 
F och B anger hur långt respektive 
nära transformen kan uppfatta 
objekt.  
 

 

Transformationsmatris 
Genom multiplikation av dessa fem matriser med en positionsvektor innehållande 
RT90 koordinater samt höjd, erhålls motsvarande position på skärmen.  
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Multiplikationsordningen är av betydelse. Den ska vara enligt formel (5.1-7) nedan. 
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Om det är mer än en position som ska räknas om är det lämpligt att först multiplicera 
ihop matriserna för sig, innan de multipliceras med positionsvektorn. Därmed fås en 
enda 4x4 transformationsmatris som sedan multipliceras med varje positionsvektor.  
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De slutgiltiga koordinaterna fås enligt { }'/','/','/' ωωω zyx  och är inom intervallet 
[ ]11K−  förutsatt att de finns med i kamerabilden. Är något av värdena utanför detta 
intervall är punkten alltså utanför bild och ska därför inte ritas upp.  
 
Avståndet i kamerans riktning, z-värdet, går ju normalt inte att visa på en bildskärm. 
Men det kan ändå vara till nytta, bland annat för effekter som förstärker djupkänslan i 
bilden (se Kapitel 5.1.4).  
 

5.1.3. Områdesmarkering 
Ett område anges ofta i form av en polygon, vilken beskrivs av ett antal positioner 
som representerar polygonens hörn. Vid uppritning av polygonen behövs då normalt 
bara linjer mellan hörnen dras. Men de polygoner som används som indata i det här 
systemet anges i kartprojektionen RT90 utan något höjdvärde. Eftersom polygonen 
ska ritas upp i tre dimensioner, projicerat in i videobilden, hämtas höjdvärden från en 
höjddatabas. Om endast höjdvärden för polygonens hörn hämtas kan det ge ett 
missvisande resultat i videobilden, speciellt om linjen är lång. Detta då en rak linje 
kanske inte följer terrängen så bra. Är linjen lång bör hämtning av höjdvärden med ett 
visst intervall längs linjens utsträckning utföras. Därmed utökas polygonen till fler 
hörn sett i tre dimensioner.   

 
Figur 5-3 – En polygon utritad så att den följer markytan. 
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Uträkning av höjd 
Höjddatabasen består av höjdvärden för ett antal RT90 koordinater fördelade i ett 
rutnät (se Kapitel 6.1.7). Mellan varje höjdvärde är det 50m i både nordlig och östlig 
riktning. Önskas ett höjdvärde för en godtycklig position kan en interpolering göras 
utifrån närliggande, kända höjdvärden. I det här arbetet har endast en enkel linjär 
interpolering implementerats. Detta görs genom att låta tre närliggande kända 
höjdvärden spänna upp ett plan. Med formeln för detta plan är det sedan möjligt att 
räkna ut var skärningspunkten blir mot den linje som den godtyckliga positionen 
bildar sett i tre dimensioner (se Figur 5-4). Skärningspunkten mellan linjen och planet 
ger då det sökta höjdvärdet.  
 
Ett plan som spänns upp av tre punkter kan enligt [5] beskrivas av en punkt samt två 
vektorer i riktning mot de andra två punkterna på följande vis.  
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En formel för planet kan enligt [5] sedan fås genom uträkning av normalvektorn till 1vr  
och 2vr . 
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och insättning i nedanstående ekvation  
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där x , y och z är planets variabler.  
 
I det här fallet söks skärningspunkten mellan ett sådant plan och den linje i tre 
dimensioner som har konstanta x - och y -värden samt variabelt z -värde. Med andra 
ord är endast z  okänt varför den variabeln löses ut ur ekvationen. 
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Skärningspunken fås slutligen genom insättning av de kända värdena 0P , 1P , 2P , x  
och y .  
 
 

 

  
Figur 5-4 - Höjden för en öst-nordlig position har räknats ut och markerats med en prick. Detta 
har gjorts genom insättning av den linjens ekvation i planets ekvation, för att sedan lösa ut 
skärningspunkten. 

 

Utökning av polygon för bättre terrängföljning 
Om den polygon som ska ritas ut består av långa linjer räcker det inte vid projicering 
mot videobild att bara transformera de ursprungliga hörnen och sedan rita ut linjer 
mellan dessa. Man inser att sådana linjer skulle kunna sväva över dalar och skära 
rakt genom berg, vilket då gör det svårt för användaren att tolka vilket område som 
egentligen avses. För att få linjer att bättre följa terrängen kan polygonen utökas. 
Ytterligare höjdvärden läses då in längs långa linjer och läggs till i den ursprungliga 
polygonen som nya hörn. I en två dimensionell kartprojektionen är det dock 
fortfarande samma polygon som stridsledningen angivit eftersom utökning av hörn 
endast sker i höjdled. Här följer beskrivning av de två metoder som testats. 

Sampling av linje med ett visst intervall 
Nya hörn distribueras med ett visst intervall längs linjerna till den ursprungliga 
polygonen. För varje nytt hörn hämtas dess höjdvärde och sedan läggs det till i 
polygonen. Ett samplingsintervall på 25 m ansågs rimligt. Detta då den höjddatabas 
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som används har en upplösning på 50 m och värden där emellan räknas ut med en 
linjär interpolering av närliggande värden.  

 
Uträkning av positionen för de nya hörnen kan göras med trigonometri på följande 
vis.  









−
−

=
12

12arctan
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(5.1-14) -θ  är linjens riktningsvinkel relativt östgående axel. 1N , 2N , 1E , 

2E anger linjens två ursprungliga positioner i norrgående resp. 
östgående riktning. 
 

Denna vinkel används nu för uppdelning av samplingsintervallet i en östgående och 
en norrgående komposant, med benämning E∆  resp. N∆  nedan.   

( )
( )θ
θ

cos25
sin25

=∆
=∆

E
N   (5.1-15) 

Sedan återstår det bara att lägga in de nya hörnen i polygonen genom stegning 
längs linjen med dessa samplingskomposanter. Varje steg ger alltså en ny position.  

 

Uträkning av skärningspunkter mellan en polygons linjer och planens 
skärningslinjer 
Den här metoden baseras på att hitta de skärningspunkter mellan linjen och de plan 
som en linjär interpolering av värdena i höjddatabasen resulterar i. Vid dessa 
skärningspunkter läggs sedan nya hörn till, vilket ger att polygonen därefter exakt 
följer en sådan förenklad markyta. Om inte bara en polygon ska projiceras in i bilden, 
utan även ett ”wire frame” som byggs upp av värdena i höjddatabasen så som visas i 
Figur 5-3, kan alltså denna metod vara lämplig. Så är även fallet om man vill markera 
området innanför polygonen med tillexempel en delvis transparant yta, då en sådan 
skulle byggas upp på liknande sätt (se Kapitel 8.2.2).  
 
Från en kartprojektions vy har de plan som bygger upp markytan skärningslinjer mot 
varandra så som triangelnätet i Figur 5-1 visar. Det som söks är alltså var 
polygonens linjer skär linjerna i detta nät.   

Genom att lösa ekvationssystemet nedan fås skärningspunkten mellan två linjer. 
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Lösningen till ekvationssystemet blir 
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 (5.1-17) 

 
Denna lösning är dock inte generell, utan det blir ett flertal specialfall där 
ovanstående ekvationer inte går att använda. Detta händer exempelvis när en av 
linjerna har ekvationen x=konstant. För sådana specialfall får man sätta upp separata 
lösningar. Men att testa för alla sådana specialfall resulterar i ett ganska komplext 
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program, även om dellösningarna var för sig är triviala. Eventuellt kan en 
representation i polära koordinater istället för kartesiska lösa detta problem. Med 
polära koordinater blir det bara ett fall, oavsett linjernas ekvationer. 

En annan svårighet är att veta vilka linjer i nätet som kan tänkas korsa den testade 
linjen, det är ju inte önskvärt att behöva undersöka alla. Detta kan göras genom att 
undersöka mellan vilka punkter polygonens linjer sträcker sig. Man kan utgå från en 
av punkterna och sedan söka i derivatans riktning efter möjliga blå linjer. Korsas 
dessa först i linjens förlängning, det vill säga utanför rektangelområdet som spänns 
upp av de två punkterna i linjen, är den ogiltig och sökningen kan avslutas. Eftersom 
det finns tre olika ekvationer för skärningslinjerna (x = konstant, y = konstant och y = 
x + konstant) får sökningen upprepas tre gånger. Därefter måste den nya polygonens 
hörn sorteras så de hamnar i rätt ordning. 
 
Slutligen projiceras polygonens hörn som beskrivits i Kapitel 5.1.2 och linjer ritas upp 
mellan dess punkter.   

 
Figur 5-5 - En polygon som följer markplanet och projicerats mot kameravyn. 

 

5.1.4. Bildeffekter 
Polygonens område kan markeras tydligare i videobilden genom att lägga på 
perspektiv och skuggning på dess linjer. Med perspektiv menas här att linjer som är 
nära kameran markeras med tjockare streck än de som är längre bort. Detta kan 
enkelt göras då z-värdet, som fås från transformationen av de positioner som bygger 
upp polygonen (se Kapitel 5.1.2), just anger avståndet till dessa i kamerans riktning. 
En formel kan sedan sättas upp som ger linjetjockleken beroende av detta z-värde.  
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Figur 5-6 – Polygon utritad med perspektiv. Notera att linjer på långt avstånd är tunnare än de 

som är nära. 

 
Skuggning avser att ge större känsla för hur polygonen kröker sig när den följer 
markytan. Den metod som testats för skuggning bygger på att man jämför vinkeln 
mellan linjen och en ljuskälla. Om denna vinkel är 90º så exponeras linjen maximalt 
av det inkommande ljuset, varför den då ska få en ljus färg. Närmar sig vinkeln 0º 
eller 180º bör den istället få en mörkare framtoning. I Figur 5-7 är ljuskällan satt rakt 
uppifrån (i zenit). Avståndet till ljuskällan är oändligt vilket innebär att ljuset får 
samma riktningsvektor oavsett linjens position i världen. I det färdiga systemet kan 
det nog vara lämpligt att låta ljuskällan få samma position som solen har, för att då 
belysa linjerna som ritas ut på samma sätt som terrängen i övrigt. Enligt [5] kan 
vinkeln mellan ljusvektor och linje fås genom beräkning av skalärprodukten. Linjen får 
då representeras av en vektor som beskriver riktningen mellan de två positioner som 
bygger upp linjen. Detta uttryck beskrivs i ekvation (5.1-18) där θ  är vinkeln mellan 
de båda vektorerna. Vid omskrivning fås uttrycket i (5.1-19). 

 
 

θcos____ ⋅⋅=• vektorlinjevektorljusvektorlinjevektorljus    (5.1-18) 












⋅
•

=
vektorlinjevektorljus
vektorlinjevektorljus

__
__

arccosθ     (5.1-19) 

Slutligen återstår det att räkna om vinkeln till lämplig färg för linjen. Man bör dock 
tänka på att en del färger kan bli svåra att urskilja mot terrängen i bakgrunden. 
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Figur 5-7 – Polygon utritad med skuggning, där ljuskällan är i zenit. 

 
Figur 5-8 - Polygon utritad med perspektiv och skuggning. 
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5.1.5. Dolda linjer 
Ett problem vid uppritning av en polygon i en videobild är att vissa delar kanske ska 
vara dolda av terrängen, exempelvis om en linje går på andra sidan ett berg. Ritas en 
sådan linje ut kan det bli förvillande för betraktaren då den ju på något vis hamnar på 
denna sida av berget istället för på baksidan.  

 
Figur 5-9 - Man kan här se linjerna på andra sidan kullen även fast de borde vara dolda. 

 
Även om inte någon riktig lösning på detta problem kommer att presenteras här så 
har ändå vissa efterforskningar i området gjorts. Det är nämligen så att samma 
problem uppstår vid uppritning av världar i 3D-dataspel. Där eftersträvar man 
givetvis, precis som här, att föremål som är dolda av något inte ska visas. I äldre 
dataspel löste man detta genom en metod som kallas painter’s algorithm [6]. Då 
börjar man rita upp föremål som är långt borta i bilden, för att sedan helt eller delvis 
rita över dessa av föremål som är placerade närmare kameran. Man inser ju dock att 
den metoden inte är användbar i den här applikationen då den terräng som ska dölja 
linjerna finns i videobilden, som ju redan ligger i bakgrunden. Att rendera världen 
med denna metod är prestandakrävande då grafikminnet måste skrivas över ett 
flertal tillfällen för varje bild. Detta gäller särskilt om specialeffekter så som skuggor, 
reflexer etc. ska användas. I sådana fall blir det ohållbart att rita upp områden som 
sedan inte kommer att synas i den färdiga bilden.  

Men det finns metoder för att räkna fram vilka objekt som är synliga, innan de ritas 
upp i bilden. En sådan är Z-buffering [7]. Som bekant från Kapitel 5.1.2 fås vid 
transformering av en punkt i världen mot kamerans perspektiv inte bara punktens 
position på skärmen (x, y), utan dessutom ett z-värde som anger punktens avstånd i 
kamerans riktning. Detta värde används vid Z-buffering för att bestämma vilka 
föremål som är synliga och som därför ska ritas upp på skärmen. Man låter en buffert 
registrera hur nära det finns föremål för respektiva pixel genom att lagra z-värden för 
samtliga pixlar på bildskärmen. Sedan jämförs delarna i 3D världen med denna 
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bufferts värden allt eftersom de transformeras till kamerans perspektiv. Är delens 
pixlar närmare kameran än det föregående närmaste föremålet så ersätter man det, i 
annat fall är den dold varför den kan ignoreras.  

Denna metod skulle kunna användas för att lösa problemet med linjer som ska vara 
dolda i bilden. Man skapar helt då en Z-buffer baserad på den 3D värld som 
höjddatabasen bygger upp. När sedan linjer transformeras in i kamerans perspektiv 
får de inte ha z-värden som är större än de som finns i denna buffert. 

 
En annan metod som är vanlig i dataspel är binary space partitioning [8]. Då 
förbearbetas 3D-världen vilket resulterar i att dess delar representeras av noder och 
löv i ett binärträd. Detta träd används sedan för att veta vilka delar som är synliga 
eller inte. Hur detta fungerar har inte undersökts närmare. Nackdelen med metoden 
är enligt [8] att förbearbetning tar lång tid, varför den vanligen inte kan göras i realtid. 
Därför är det svårt att använda metoden för att styra uppritning av dynamiska föremål 
så som dörrar och monster. I sådana fall kan istället en kombination med Z-buffer 
användas. Man låter alltså uppritningen av den statiska världen styras av binary 
space partitioning och resterande dynamiska föremål av en Z-buffer.  

Denna kombination kan nog vara passande även i vår applikation. Den 3D värld 
som höjddatabasen bygger upp ändras ju inte, så den är alltså statisk och kan då 
hanteras av binary space partitioning. Däremot kan stridsledningsdata kontinuerligt 
ändras, därför kan alltså en Z-buffer vara passande för att hantera utritning av denna 
information. 
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5.2. Beräkning av avstånd 

5.2.1. Inledning 
Användaren skall ha möjlighet att via pekverktyget (touch-screen, mus eller liknande) 
kunna få reda på avstånd till den position den markerat i videobilden. Den metod 
som utvecklats för att ta fram avstånd till punkter i terrängen bygger på antagandet 
att en betraktare som observerar en punkt blickar längst en linje i terrängen. Det 
avstånd som uppfattas är linjens utsträckning från observatören till första 
skärningspunkten mellan siktlinjen och terrängen (se Figur 5-10) 
 
Den punkt användaren markerar anger en riktning i terrängen. Algoritmen söker 
längst denna riktningsvektor efter punkter i terrängen vars motsvarighet i 
kameratransformen blir den koordinat användaren har markerat på bildskärmen.   
 
 
 
 

 

 
Figur 5-10 - Figuren skall illustrera siktlinjens utbredning i terrängen. Det avstånd som söks är 

sträckan från kamerans position till den punkt där siktlinjen första gången skär markytan.  
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5.2.2. Algoritm för att hitta avstånd i terrängen 
Vid markering av en punkt anropas en funktion som tar hand om punktens 
koordinater på skärmen. Denna koordinat beskrivs enligt (5.2-1). 
 
[ ]Tyx 0  

 

(5.2-1) 
 

Koordinaten roteras så att kamerans rollvinkel upphävs genom multiplicering med 
matrisen nedan. Enligt [4] roteras en koordinat i ett tvådimensionellt system med 
matrisen i (5.2-2). 
 















 −

100
0)cos()sin(
0)sin()cos(

αα
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(5.2-2) 

 

 
 
där α  är negativa rollvinkeln som fås från tröghetsnavigatorn. Genom (5.2-3) 
upphävs rollvinkeln. 
 
[ ] ( ) ( )12.5*22.50'' −−=yx  

 
(5.2-3) 

 
Efter operationen i (5.2-3) bildas en linje som skär kamerans position samt den punkt 
i världen som motsvarar (5.2-3) i RT90-systemet. Denna linje har en vinkelavvikelse 
mot kamerans riktningsvektor som enligt [5] kan uttryckas som 
 











=

ba
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*
*arccosθ  

 
(5.2-4) 

 
 

där θ  är vinkeln mellan två vektorer, a  är (5.2-3) eftersom kameran befinner sig i 
origo i det transformerade systemet, och b  är kamerans riktningsvektor som är känd 
genom tröghetsnavigatorn.  
 
Den resulterande vinkeln i (5.2-4) adderat med azimutvinkeln φ , som fås från 
tröghetsnavigatorn, bildar en riktningsvinkel ϕ  i förhållande till kamerans position i 
RT90-systemet.  
 

 

φθϕ +=   
 

(5.2-5) 

 
Denna vinkel kan nyttjas för att bilda en linje ϕL , från kamerans position. Linjen kan 
enligt [13] beskrivas genom uttrycket i (5.2-6).  



 23 

 









+








=

)sin(
)cos(

*
90

90

ϕ
ϕ

ϕ t
y
x

L kamera
RT

kamera
RT  

 

(5.2-6) 

 
 

 
Figur 5-11 – Kameran och pixelns vektororientering i RT90-systemet. De streckade linjerna 

markerar x- och y-komposanterna för pixelvektorn.  

 
Längs denna linje bör den markerade punkten ligga och därmed kan en sökning av 
den markerade koordinatens motsvarighet i världen göras i den lista som bildas om 
en sampling av linjen utförs. Varje sampel tilldelas ett höjdvärde genom anrop av en 
funktion som interpolerar värdena i höjddatabasen 5.1.3. 
 
Fastställande av den punkt som ger avståndet görs genom att söka i en lista 
bestående av den till RT90 transformerade samplade linjen. Elementen 
transformeras till det perspektiv kameran hanterar. Listan söks igenom från det 
sampel som motsvarar det minsta avstånd som kameran kan uppfatta till och med 
sista elementet i sampellistan efter två element som omsluter det y-värde (se (5.2-7)) 
som användaren markerat. 
 

[ ] [ ]1' +>> nLynLϕ  
 

(5.2-7) 

 
 
Om itereringen enligt (5.2-7) ger ett godkänt resultat fastställs avståndet genom  
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där '
90RTx  och '

90RTy  är x- och y-komposanten till uttrycket [ ] [ ] [ ]
2
1 nLnL

nL ϕϕ
ϕ

−+
+  i 

världsperspektivet (RT90). '
90RTz  är medelvärdet av höjderna som interpoleras fram 

av samplena [ ]nLϕ  och [ ]1+nLϕ  medan kamera
RTx 90 , kamera

RTy 90  samt kamera
RTz 90 fås från 

tröghetsnavigatorn. Om iterationen inte hittar några listelement innan listans alla 
element har undersöks antas användaren ha angivit en punkt som ligger ovanför 
horisonten.  
 

5.2.3. Samband mellan X-koordinaten och azimutvinkeln 
 
Ovan beskrivs hur ett avstånd kan hittas genom sökning längst den linje som skär 
kamerans position samt den markerade punktens position i RT90-systemet. Det 
framgår dock inte i texten hur vinkelavvikelsen relaterar till skärmkoordinaten som 
användaren skickar till algoritmen genom användning av pekverktyget. 
 
För att få en inblick i hur vinkelavvikelsen relaterar till en viss skärmkoordinat kan 
punkter i RT90-systemet som ligger på ett jämnt avstånd i förhållande till varandra 
längst en linje vinkelrät mot kamerans riktningsvektor transformeras till 
kameraperspektivet. 
 
Figur 5-12 visar att punkternas inbördes avstånd ökar ju längre ut i periferin de 
uppfattas av kameraperspektivet. Det som är synligt ur kamerans synvinkel sträcker 
sig mellan x-värdena  
-1 och 1, och därför är det mer intressant att veta om detta fenomen även gäller inom 
det intervallet.  
 
I Figur 5-13 visas att det inbördes avståndet mellan de transformerade punkterna inte 
verkar öka inom transformens uppfattningsområde, och därmed borde kunna 
beskrivas med en rak linje. För att kunna beskriva sambandet och därmed göra det 
möjligt att bestämma hur linjen som senare skall samplas sträcker sig i terrängen är 
det bra om ett analytiskt uttryck härleds mellan skärmpositionen och 
vinkelavvikelsen.  
 
För att utröna detta samband har ett azimutsvep utförts där en fix punkt i RT90 
systemet (terrängen) transformerats till kameraperspektivet för vinklar mellan 0º och 
359º med 5º mellanrum.  
 
Resultatet av försöket redovisas i Figur 5-14. Kurvan beter sig som en 
tangensfunktion med negativt argument, men inom kamerans uppfattningsområde är 
relationen en rak linje (se Figur 5-15). 
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Figur 5-12 – I denna plot illustreras sambandet mellan transformerade punkter som ligger på 
jämnt avstånd i världen (RT90-systemet). X-axeln visar vilken koordinat den transformerade 

punkten får i sidled i kameraperspektivet medan y-axeln visar höjden för punkterna. 
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Figur 5-13 – Inzoomning av föregående figur så att x-axeln sträcker sig mellan -1 och 1. 
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Figur 5-14 - Denna figur illustrerar relationen mellan en punkt som är transformerad till 

kameraperspektiv och fixerad i terrängen när kameran roteras ett varv runt sin uppåtgående 
axel. X-axeln visar vilken azimutvinkel den aktuella punkten transformeras för medan y-axeln 

visar den skärmposition som transformen genererar 

 

För att ta reda på vilken azimutavvikelse den markerade punkten har kan ekvationen 
 

mpk x += *θ  
 

(5.2-9) 

 
användas, där θ  är azimutavvikelsen, px är punktens position på skärmen i sidled 
och k är ett skalvärde.  Sambandet kan tolkas ur Figur 5-15 genom 
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vilket nästan motsvarar bildvinkeln i azimutled som är 11.5º i 5.2-6. Alltså kan 
azimutavvikelsen sägas lyda sambandet i (5.2-10) eftersom kurvan skär origo. 
 

xp*5.11−=θ  (5.2-10) 
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Figur 5-15 - Vid denna körning angavs en siktbredd på 11.5º. Vi kan se att vid en 

vinkelavvikelse på 11.5º från funktionsvärdet 0 ger -1 i resulterande skärmposition. Detta 
betyder att som väntat hamnar punkter med 11.5º avvikelse längst ut på skärmen.  

 
 

5.2.4. Precision för algoritmen 
Precisionen i avståndsmätningen har en osäkerhet som beror på följande faktorer: 
 

• Lantmäteriets kartdata. Höjdvärdena har en osäkerhet på 2.5 meter. 
 
• Samplingsintervallet ger en osäkerhet beroende på avståndet mellan två 

intilliggande sampel.  Eftersom avståndet bygger på en medelvärdesbildning 
mellan två intilliggande sampel kan felbidraget från sampelavståndet uttryckas 
som den sträcka som motsvarar ett halvt sampelintervall, eftersom 
referenspunkten i värsta fall ligger just under gränsen för den övre eller undre 
punkten.  

 
• Storleken på samplingsintervallet kan dessutom bidra till mycket stora fel. Om 

den punkt som markerats för avståndsbedömning ligger på, eller i närheten av 
ett lokalt maximum i terrängen och de två sampel som omsluter punkten 
därmed båda har lägre höjd, kommer algoritmkriteriet ej att godkännas och 
programmet söker därmed vidare i linjens riktning.  Se Figur 5-16 för en 
illustration av problemet.  

 
• Videobildens upplösning. Ju högre upplösning, desto mer noggrant kan 

vinkeln bestämmas. 
 

• Terrängen. Kuperad terräng är lättare att handskas med än platt landskap. 
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Figur 5-16 

 

5.2.5. Flödesdiagram över algoritmen 
 

 

 Användaren markerar en punkt 
på skärmen vars koordinater 
roterares med matrisen nedan. 
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Det resulterande x-värdet 
används för att ta fram en 
azimutavvikelse som summerat 
med azimutvärdet hämtat från 
tröghetsnavigatorn bildar 
orientering för söklinjen.  
 
Linjen som är beskriven i RT90 
samplas och höjddata hämtas 
för varje sampel. Dessa sampel 
transformeras till 
kameraprojektionen och en 
sökning efter två avgränsande 
värden i listan eftersöks från 
listans början till dess slut.  
 
Ur första träffen som uppfyller 
kriteriet i (Formel 5.2-7) räknas 
med hjälp av pythagoras sats ett 
avstånd fram. 
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5.3. Analys av IR-video 

5.3.1. Inledning 
För att analysera fram väsentlig information från en bild kan en rad olika metoder 
användas. Den algoritm som implementerats i det här projektet stödjer sig på två 
bildbehandlingsmetoder, tröskling och labeling. Den första innebär att värdena i 
bilden sorteras med avseende på dess intensitet. På så sätt kan bildområden med 
hög intensitet och därmed områden som illustrerar potentiella fordon och varelser 
sorteras ut från övrig bildmassa som då inte anses innehålla någon intressant 
information. Labeling är nästa steg i processen. Denna metod används för att 
avgränsa informationen som trösklingen åstadkommer till unika områden.  
 
Studier av andra metoder som har potential för projektets avseende har utförts 
flyktigt. Dessa presenteras i Bilaga B.  
 
Den teori som beskrivs i kapitel 5.3 finns implementerad till Blackfin DSP i filen 
VideoInEdgeDetection.c i funktionen IR_analys(). 
 

5.3.2. Tröskling 
Tröskling innebär att en matris binäriseras genom att element under en nivå sätts till 
noll medan element med ett värde lika med eller större sätts till ett.  
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00000000
00011000
00011000
00011000
00000110
11000110
11100110
00000000

2.13.43.41.48.31.34.03.2
1.21.25.25.96.84.38.48.3
1.42.31.32.88.73.24.23.1
8.13.42.46.99.82.41.43.4
3.28.19.12.15.46.72.65.0
5.71.91.25.32.35.81.71.2
1.87.64.84.25.14.68.62.3
0.17.31.38.17.02.35.40.4

0.5TRÖSKLING  

Figur 5-17 - Tröskling med 5.0 som villkorsvärde. De element som har ett värde under 0.5 sätts 
till noll medan de värden som är lika med eller större än 0.5 redovisas som en etta. 

 

5.3.3. Labeling 
 

För att vidare behandling skall vara möjlig efter att tröskling och eventuellt andra 
operationer har påverkat originalbilden måste en operation kallad labeling utföras. 
Labeling innebär att de områden som trösklingsoperationen har godkänt tilldelas en 
unik identitet så att datorprogrammet blir medvetet om att det rör sig om ett avgränsat 
område med godkänd intensitet.  
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En fyrkant tas fram med hörnen från varje område med unik label. Denna information 
kan sedan utnyttjas för att rama in områdena i videobilden. Ett problem som kan 
uppstå är överlappande områden där en ram helt eller delvis omsluter en annan. 
Detta illustreras i Figur 5-19. Extremvärdena hos label 1 kommer att omsluta 
extremvärdena hos label 2.  
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00000000
00022000
00022000
00022000
00000110
33000110
33300110
00000000

00000000
00011000
00011000
00011000
00000110
11000110
11100110
00000000

LABELING  

Figur 5-18 - Labeling av resultatet ovan. Varje avgränsat fält tilldelas en unik identitet. 
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00000000
00200001
00220011
00222011
00022011
01022010
11000010
11111110

00000000
00100001
00110011
00111011
00011011
01011010
11000010
11111110

LABELING  

Figur 5-19 – Ur denna matris kommer två ramar att tillverkas. Ramen motsvarande label 1 
kommer omsluta ramen motsvarande label 2. 
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6. Metod 

6.1. Material 
Här presenteras den utrustning som används i den demonstrator som konstruerats.  

6.1.1. Labbvagn 
I det här projektet har många olika delar använts. För att på ett smidigt sätt kunna 
testa systemet under utvecklingsarbetet har all utrustning placerats på en vagn. Där 
finns även möjlighet att strömförsörja enheterna, dels genom elnätet och dels genom 
två seriekopplade batterier som levererar 12 Volt vardera. De enheter som drivs av 
230v AC spänningsförsörjs då via en transformator. Detta gör att systemet blir helt 
mobilt. Ett fäste för att fixera IR-kameran och dagsljuskameran i förhållande till 
tröghetsnavigatorn har tagits fram med hjälp av experimentavdelningen. Skisserna i 
Figur 6-3 och Figur 6-4 gjordes för att beskriva hur detta fäste önskades.  
    

 
Figur 6-1 - Den labbvagn som har använts i projektet. Längst upp ses dagsljuskameran, under 
den är IR-kameran (vit låda) och tröghetsnavigatorn (grön låda). De gråa lådorna på vagnens 

nedre plan är 12V batterier som används vid mobil drift av systemet. 
 
 

 
Figur 6-2 - Den vit-svarta lådan på vagnens vänstra sida är kontroller panel till IR-kameran. Till 

höger om den ses tablet-PC med tangentbord och mus. På vagnens nedre plan finns en 
transformator (ljusgrå låda) som möjliggör mobil drift av utrustning som kräver 230v AC. 
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Figur 6-3 – Skiss av det fäste som har konstruerats med hjälp av experimentavdelningen för att 
fixera tröghetsnavigatorn (grön låda) relativt IR-kamera (vit låda) och dagsljuskamera (ej 
utritad).  

 

Figur 6-4 – Närmare skiss av dagsljuskamerans fäste. Detta är designat med avsikt att fixera 
kameran samt ge möjlighet till att justera kameran till önskad riktning. 

 
 
 

6.1.2. Tröghetsnavigator 
I projektet används en Dynamic Reference Unit (DRU). Detta är ett system som 
används vid navigering som komplement till GPS eller helt fristående. Om enheten 
tilldelas en referenskoordinat vid uppstart använder den sig av accelerometrar och 
gyron för att hålla reda på vilken position den befinner sig på och vilken attityd den 
har i omvärlden medan den förflyttas. Detta är ett så kallat norrsökande system. 
Enheten kan med andra ord räkna ut i vilken riktning nordpolen finns (förutsatt att 
man angivit en korrekt startposition). Med nordpol avses här den geografiska och inte 
den magnetiska polen, detta eftersom nordsökningen baseras på mätningar av 
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jordens rotation runt sin egen axel och inte dess magnetfält. Enheten har möjlighet 
att omvandla värdena den anger till en mängd kartprojektioner, däribland Rikets 
koordinatsystem 1990 (RT90) som används i detta projekt.  

Navigationsenheten kommunicerar med externa enheter via ett seriellt gränssnitt 
som är en variant av RS-422 [10]. Den kan bland annat leverera den utdata som 
finns specificerad i Tabell 6.1-1. Responstiden vid förfrågan av dessa värden från 
enheten är 150 ms. 
 
Tabell 6.1-1 – Specifikation av den position och attityd data som används från DRU enheten.   

Enhet Intervall Upplösning Enhet 
Nordlig position 0 – 10000000 1 meter 
Östlig position 0 – 999999 1 meter 

Altitud -1000 – 10000 1 meter 
Azimutvinkel 0.0 – 6399.9 0.1 mil1 
Pitchvinkel -1600.0 – 1600.0 0.1 mil1 

Roll -3199.9 – 3200.0 0.1 mil1 
 

6.1.3. Kameror 
I systemet ingår två kameror. En IR-kamera och en dagsljuskamera. Dessa har 
placerats så att de pekar i samma riktning. Dagsljuskameran har ingen möjlighet att 
zooma medan IR-kameran har tre zoomlägen. Det går inte att ställa in kamerorna så 
att det har samma zoomläge. Därför måste en omskalning av objekten som uppfattas 
med IR-kameran göras när de ska framställas i dagsljusläget. 
 
IR-kameran som används i projektet omvandlar den infallande infraröda strålningen 
till en analog PAL-signal som hanteras av en Blackfin-processor medan signalen från 
dagsljuskameran hanteras av en separat videoserver där den konverteras till 
MPEG2. 
 

6.1.4. Tablet-PC 
I den demonstrator som utvecklats används två olika datorer. Det är dels en tablet-
PC som används för att sammanfoga videobild med övrig information samt att 
presentera resultatet. Sedan används även en Blackfin DSP processor från Analog 
Devices. Den analyserar IR-kamerans videobild och skickar informationen till tablet-
PC via RS-232.  

6.1.5. Blackfin BF-561 utvecklingskit 
Analog Devices erbjuder en växande serie med olika Blackfin DSP processorer. 
Dessa är framförallt avsedda för applikationer som kräver realtidsbehandling av bild 
och/eller ljud. Den idag beräkningskraftigaste av dessa, och som använts i det här 
projektet, är BF-561 [9]. Den har dubbla kärnor som vardera kan köras i en 
klockfrekvens på 600 MHz, detta utan behov av utrymmeskrävande kylfläns eller 
liknande. Varje kärna innehåller två 16-bit MACs, två 40-bits ALUs och en 40-bits 
barrel shifter. Denna hårdvara kan dock bara användas i vissa kombinationer. Trots 
det kan ändå upp till tre instruktioner per klockcykel utföras för vardera kärnan om 
                                            
1 Natoenhet för beskrivning av vinkel. 360º motsvarar 6400 mil. 
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programkoden är optimerad. Minnesstrukturen är uppdelad i tre delar. För varje 
kärna finns det ett internt L1 minne som körs i samma hastighet som processorn. 
Dessa är i sin tur uppdelade i en sektion för instruktionsminne och en för data, 
separat åtkomliga via varsin dedikerad minnes-bus. Utöver L1 minnet finns även ett 
internt L2 minne som är gemensamt för de båda kärnorna. Det är något 
långsammare än L1, men är nödvändigt för att kunna synkronisera de båda 
processorkärnorna samt dela data mellan dessa. Dessa interna minnen är dock 
relativt små med sina 128KB vardera. Därför används vanligen även ett externt 
SDRAM minne som kan lagra hundratals megabytes. Exempelvis upptar en enda 
decodad videobild i ITU-R 656 format nästan 1MB minne, så det skulle alltså vara 
omöjligt att läsa in och behandla en sådan utan externt minne. Nackdelen med 
externt minne är dess låga skriv/läs hastighet. Om man låter processorkärnorna 
bearbeta en större mängd data i externt SDRAM skulle denna minneshantering bli en 
enorm flaskhals. Detta problem kan lösas genom Direct Memory Access (DMA), som 
används för att utan något processorarbete flytta data mellan de olika minnena, samt 
till/från Blackfins olika kommunikationsgränssnitt. Processorn blir signalerad genom 
ett interrupt när DMA är klar med data förflyttningen. 
  En detalj som gör BF-561 unik i Blackfin-serien är att den har dubbla Parallel 
Peripheral Interface (PPI). Detta gör det möjligt att både läsa in och skriva ut 
videodata samtidigt, vilket är nödvändigt för att kunna utföra bildbehandling på en 
videoström i realtid.  

6.1.6. AXIS 250S video server 
Den dator som används för visning av dagsljuskamerans videobild saknar video-
decoder. Istället används en extern video server för denna uppgift. Den omvandlar 
den analoga videosignalen till MPEG2, som därefter skickas till PC via Ethernet. 
AXIS har en Active-X komponent som hanterar visning av denna videoström i det 
Visual C++ program man själv skapar. Denna komponent kan generera Events vid 
olika händelser, bland annat när en ny bild mottagits och när användaren klickar med 
pekverktyg på video bilden. 

6.1.7. Höjddatabas 
Höjddatabasen som används i projektet är inköpt från Lantmäteriverket. Höjddatan 
består av 40401 punkter distribuerade i en 201*201-matris med 50 meters intervall 
mellan punkterna i östlig och nordlig riktning och täcker därmed en yta på 10*10 km. 
Höjdvärdena är beskrivna med en decimals noggrannhet. 

 
Lantmäteriet har samlat in höjdvärdena i Örnsköldsvikstrakten genom profilmätning i 
stereoinstrument i första hand med hjälp av flygbilder från 4 600 m. Profilavståndet 
var 60 meter.  Registreringarna gjordes på var 30:e meter längs profilen. Medelfelet i 
höjdpunkterna är 2.5 meter. Kartpunkterna är representerade i koordinatsystemet 2,5 
gon V 1990 i plan och RH 70 i höjd, även kallad RT90 eller Rikets Koordinatsystem 
1990. 

 
Databasfilen innehåller en header som beskriver området den representerar, avstånd 
mellan höjdvärdena samt antalet punkter. Detta gör det möjligt att läsa in godtycklig 
höjddatafil med tillfredställande resultat, samt göra medvetet val av fil i realtid, 
baserat på vart fordonet som använder systemet befinner sig (se Bilaga A).  
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6.2. Implementering 
Samtliga delar i applikationen har helt eller delvis simulerats i Matlab. Detta för att 
snabbt och enkelt kunna testa de olika teorier som funnits före implementering i 
C/C++. Detta kapitel handlar dock uteslutande om det senare steget, alltså hur de 
program som konstruerats har vuxit fram.  

För PC datorn används operativsystemet Windows XP med utvecklingsmiljön Visual 
Studio .NET 2003.  

6.2.1. Uppritning av kartområden i videobild 

Beräkningar 
I Kapitel 5.1 beskrivs teorin bakom uppritning av områden i videokamerans 
perspektiv. Kamerans position och riktning måste vara känd, så att man med hjälp av 
transformationsmatrisen kan räkna ut hur objekt i bilden ska ritas upp för att 
överensstämma med kamerans återgivning av omvärlden. Position och riktning fås 
genom kommunikation med tröghetsnavigatorn. Programkod och hårdvara som 
sköter denna kommunikation har inte utvecklats inom ramarna för det här projektet, 
utan det har tillhandahållits av BAE Systems Hägglunds.  

Den funktion som sköter transformeringen av punkter i världen till kameraperspektiv 
har konstruerats med hjälp av programmet Maple. Transformationsmatrisen har där 
räknats ut genom matrismultiplikation av de olika deltransformationerna, med 
symboliska världen för alla variabler. Sedan har på samma vis positionsvektorn 
multiplicerats in, vilket resulterar i formler som räknar ut skärmkoordinaterna. Dessa 
kan sedan implementeras i programkod, men även för denna uppgift har Maple 
använts. Det går nämligen att generera programkod för en rad olika språk, däribland 
C. Den kod som skapas verkar även bli någorlunda effektiv, vilket ju är av betydelse i 
denna funktion som ska itereras för varje punkt som ska projiceras upp mot skärmen.  

 

Stridsledningsdata 
Något riktigt stridsledningssystem har inte stått till projektets förfogande. Områden 
som ska markeras i videobilden läses istället in från en textfil som man blir ombedd 
att välja vid programstart. Dessa filer innehåller en eller flera polygoner, bestående 
av ett godtyckligt antal hörn givna i RT-90 koordinater. Följande formatering används 
i dessa filer. 
 
{Nord00 Öst00 Nord01 Öst01 Nord02 Öst02 … Nord0(n-1) Öst0(n-1) Nord0n Öst0n } 
{Nord10> <Öst10> <Nord11> <Öst11> <Nord12> <Öst12> … <Nord1(p-1)> <Öst1(p-1)> <Nord1p> <Öst1p> } 
… 
{Nordm0> <Östm0> <Nordm1> <Östm1> <Nordm2> <Östm2> … <Nordm(q-1)> <Östm(q-1)> <Nordmq> <Östmq> } 
 
Måsvingarna avskiljer de olika polygonerna från varandra. Observera att alla värden, 
inklusive det sista i varje polygon, följs av ett blanksteg. Filens extension ska vara 
bms för att kunna väljas vid programstart. Den kan exempelvis heta data.bms. 

När programmet läser in denna fil skapas en dynamisk lista som innehåller 
polygonernas hörn. I nästa steg utökas listan med höjddata för alla RT-90 
koordinater. Polygonerna tilldelas i samband med det även fler hörn om avståndet 
ursprungligen är större än 20m. Inför varje bilduppdatering transformeras sedan 
värdena från denna lista in till kameraperspektiv. Detta, tillsammans med 
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kommunikation med tröghetsnavigatorn görs i en annan tråd för att inte störa 
ordinarie programexekvering.    
 

Uppritning på videobild 
I de fall då de resulterande skärmkoordinaterna som fås efter transformen är synliga 
så ritas linjer ut mellan hörnen. Om endast delar av en polygon är synlig, det vill säga 
om vissa hörn hamnar utanför bild, kommer några linjer att behöva kapas vid 
videobildens kant. Man måste då räkna ut nya skärmkoordinater för var linjen ska 
sluta. Detta görs genom att representera dessa kanter med räta linjer och lösa ut 
skärningspunkten med den linje som ska kapas (se Ekvation 5.1-16 och 5.1-17). Alla 
linjer som ska ritas ut på skärmen läggs tillsist in i en dynamisk lista. När 
skärmuppdatering sker rensas skärmen från gammal grafik och de nya linjerna från 
denna lista ritas in. Förutom linjernas koordinater innehåller listan dessutom 
information om vilken färg (skuggning) och linjetjocklek (perspektiv) som ska 
användas. Dessa värden har alltså även de räknats ut på förhand. Tanken var att 
linjernas färg och tjocklek skulle representeras med MFC Pen-objekt i listan. När en 
linje då ska ritas upp är det bara att växla till medföljande penna. Men de försök som 
gjorts att skapa sådana MFC objekt utanför själva MFC dialogen har misslyckats. Att 
skapa Pen-objekt i realtid vid uppritning har också testats, men det går för långsamt. 
Istället skapas på förhand en array med pennor i MFC dialogen. Detta ger ett 
begränsat utbud av färger och tjocklekar att representera linjerna med. Alla polygoner 
i demo-programmet ritas ut i röd färg, med 10 olika nyanser för skuggning. Linjernas 
tjocklek kan sättas mellan 1 och 10 pixlar. Detta kräver alltså en array med 100 
fördefinierade Pen-objekt. Önskas på motsvarande vis hela RGB-färgskalan med 8 
bitars kvantiseringsnivå samt linjetjocklek mellan 1 och 10 skulle det kräva en array 
med 2563 *10 Pen-objekt. Detta är då uppenbarligen inte någon rimlig lösning. 

Själva uppritningen av linjer på videobilden visade sig inte bli så lätt. Ett flertal olika 
försök gjordes och de presenteras kort här nedan. 
 

Uppritning i fönsterfritt objekt ovanpå videofönstret 
Här används ett fönsterfritt objekt för att ge tillgång till skärmen. På så vis kan linjer 
ritas upp ovanpå det fönster som visar videoströmmen.  Dock uppstår det problem 
när dessa linjer ska tas bort (uppdateras). För att göra det måste nämligen en 
återuppritning av underliggande videofönster utföras, då det också beröras av 
ändringen. Detta tar ganska lång tid vilket ger ett flimrigt resultat. 

 

Uppritning i videofönstret synkroniserat med bildmottagning 
På samma sätt som i föregående försök ritas linjer ut på videobilden, men nu 
synkroniseras uppdateringen av overlay till dess att en ny videobild har ritats ut på 
skärmen vilket sker 25 gånger per sekund (PAL). Detta genom att låta AXIS ActiveX 
komponenten köra en event-funktion i samband med att en ny videobild visas på 
skärmen. Tanken var då att den nya bilden skulle rita över gammal overlay, så att ny 
overlay kunde ritas ut utan att uppdatering av bildfönstret skulle vara nödvändigt. Så 
fungerade det tyvärr inte. Även fast ny bilddata visas så ligger fortfarande den grafik 
som tidigare ritats ut på skärmen kvar. 
 



 37 

Uppritning i AXIS ActiveX-komponentens device context synkroniserat med 
bildmottagning 
En device handle till AXIS ActiveX-komponenten kan fås. Om något ritas ut med den 
efter att en videobild mottagits så var förhoppningen att det skulle ligga kvar tills 
nästa videobild ritas ut, då den ju i så fall blir överritad. Om grafiken uppdateras i 
samband med att en ny videobild visas på det viset skulle ju då gammal grafik inte 
behöva raderas. Tyvärr fungerade det inte alls att rita med denna device handle. Det 
som ritas ut syns helt enkelt inte av okänd anledning. 
 

Rita över gammal grafik med nästa videobild 
Här ritas en overlay ut i det fönster som visar videobilden. Men den ActiveX- 
komponent som visar videobilden har bara tilldelats en smal liten remsa i övre delen 
av fönstret. För att visa videobilden i hela fönstret låter man istället programmet 
kopiera upp denna remsa till övriga delar av fönstret. När så sker ritas gammal grafik 
över av videobilden.  

Videobilden som ritas ut i ActiveX-komponenten skalas inte om, detta oavsett hur 
stor yta den tilldelats. Istället ritas bilden ut som om den har all plats den behöver, 
varför man i det här fönstret bara ser bildens övre kant. När denna yta sedan 
kopieras till övriga delar av fönstret med funktionen BitBlt() så blir resultatet som att 
ActiveX-komponenten temporärt tilldelas större yta. Man får alltså inte samma 
bildremsa som man ser i bildens övre kant uppritad gång på gång, utan istället blir 
det en komplett videobild. Eftersom bilden ritas ut i fönstrets eget device context så 
ritar den över gammal grafik och ny kan alltså läggas in direkt efter.  

Ett problem med den här metoden är att den blir väldigt processorkrävande. 
Uppgiften att rita ut videodata hamnar nu hos processorn istället för som tidigare då 
det sköttes av AXIS ActiveX-komponenten som i grunden antagligen baseras på 
DirectShow och därmed grafik hårdvara. Den dator som har använts under testning 
av metoden visade sig vara för långsam. Tiden det tar för den att rita ut en ny bild är 
större än periodtiden hos videoströmmen varför en kö bildas som till sist gör att 
programmet kraschar.  

Ett följdproblem med att det tar lång tid att rita om hela fönstret är att tiden det tar 
för gammal grafik att ersättas med ny blir lång, vilket orsakar flimmer. Men var remsa 
för sig tar ju inte så lång tid att rita upp, så om man även kan sköta uppdateringen av 
ny grafik med denna remsmetod bör resultatet bli bättre. Då ritas alltså endast de 
linjer som finns med i den bildremsa som för tillfället håller på uppdateras ut på 
skärmen.  

 

Vald metod för grafikuppritning 
Den metod som slutligen valdes baseras på den som först provades. Ny grafik ritas 
alltså upp i ett transparant fönster ovanför det fönster som visar videobilden. Men 
istället för att låta uppdatera grafiken för varje ny bild som visas från videoströmmen 
görs detta endast för var tolfte bild. Detta innebär att grafiken uppdateras ungefär två 
gånger per sekund, vilket inte bedöms tillräckligt snabbt om systemet ska användas i 
militära fordon. Men för detta demo ansågs det tillräckligt. Dock flimrar bilden 
fortfarande till vid grafikuppdatering, men med den låga uppdateringsfrekvensen så 
blir det inte så irriterande.  
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Önskvärd metod för grafikuppritning 
För att helt flimmerfritt kunna rita ut en overlay på en videobild måste grafiken läggas 
in i bilden redan innan den visas på skärmen. Man får då buffra bilden i minnet och 
där göra ändringarna innan den skickas till grafikminnet. Detta ska vara möjligt att 
göra med DirectShow. Tyvärr är det inte DirectShow som hämtar bildströmmen från 
AXIS videoservern. Istället används en ActiveX komponent som antagligen i sin tur 
baserad på DirectShow, men dessa delar är inkapslade och den funktionalitet som 
erbjuds programmeraren är väldigt begränsad. Det går i stort sett bara spela upp live 
video eller lagra till fil. Detta förhindrar att ändringarna görs i buffrad videodata innan 
bilden visas.  

Om källan istället vore en vanlig video decoder (”video-in”) blir möjligheterna större, 
exempelvis kan DirectShow då användas för att visa bilden. Funktionaliteten hamnar 
alltså på en lägre nivå vilket ger större möjligheter att göra vad man önskar med 
videoströmmen. 

 

Kalibrering av kamera 
För att transformationen av punkter i omvärlden till kamerans perspektiv ska bli 
korrekt måste kamerans riktning överensstämma med den utsignal som fås från 
tröghetsnavigatorn. För att kalibrera in denna riktning användes en TV-mast med 
känd position på cirka 2.5 km avstånd. Tröghetsnavigatorn placerades sedan så att 
den riktning som angavs var rakt mot masten. Kameran, som sitter i ett fäste fixerat 
mot tröghetsnavigatorn (se Figur 6-3), justerades sedan så att mastens topp 
hamnade mitt i videobilden. Detta fäste kan alltså panoreras och tiltas (se Figur 6-4). 
För att lättare avgöra vad som är bildens mitt ritades en grön pixel ut där för att 
fungera som sikte. 

Uppritningen av områden i video bilden visade sig dock inte riktigt stämma med 
verkligheten. Detta berodde på felaktigt val av parametrar i transformationsmatrisen. 
För att hitta bättre parametrar skapades MFC komponenter för att justera bildvinkel, 
grafikens position samt skalning i x- och y-led (se Figur 6-5).  
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Figur 6-5 – MFC komponenterna längs fönstrets högra och undre kant skapades för att justera 
olika parametrar under programkörning. De finns inte med i det ”färdiga” programmet. Att 
videobilden inte syns beror på att den inte följer med när man tar en skärmdump i Windows. 
Det gör däremot den grafik som ritas ut varför en del av en polygon som projicerats in i 
videobilden kan ses. 

 

6.2.2. Avståndsberäkning 
När användaren trycker på den skärmyta som visar videoströmmen skickar  
Axis-komponenten ett event som gör att en funktion körs. Koordinater till den pixel 
som markerats på skärmen skickas med som parameter till funktionen. För att kunna 
hantera dessa koordinater måste de skalas om så de hamnar inom intervallet –1 till 
1. När detta utförts anropas en funktion vars argument är de skalade värdena samt 
data om position och riktning som fås från tröghetsnavigatorn. Funktionen som blir 
anropad använder dessa data för att beräkna vilken riktning punkten har i RT90-
projektionen så som beskrivits i Kapitel 5.2. Därefter samplas linjen med hjälp av den 
transformationsfunktion som även används vid utritning av kartområden i videobilden. 
Värdena längs linjen räknas alltså om till motsvarande skärmkoordinat. När två 
värden omsluter det y-värde som markerats har sökningen lyckats och resultatet 
presenteras i en textruta på skärmen. Om sökningen inte resulterar i någon träff 
antas användaren antingen ha markerat en punkt ovan horisonten eller framför 
sökområdet.  
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6.2.3. Analys av IR-video 

Inledning 
Videosignalen från IR-kameran läses in av Blackfin processorn, som analyserar den 
och skickar ut information om intressanta objekt till den PC dator som visar 
dagsljuskamerans videobild. Denna kan då markera objekten i videobilden, för att på 
så vis göra användaren observant. Det program som har utvecklats till Blackfin 
processorn är baserad på ett exempel från den SDK som Analog Devices 
tillhandahåller.  
 

Dataflöde 
I Figur 6-6 visas dataflödet i den applikation som tagits fram. All förflyttning av 
bilddata sköts av DMA så att processorn endast behöver hantera bildbehandling.   
  Som man ser i Figur 6-6 omvandlas den analoga videosignalen från IR-kameran till 
en digital dataström som läses in av processorns ena Parallel Peripheral Interface 
(PPI). Dataströmmen förflyttas via DMA till en buffert i det externa SDRAM minnet. 
Detta minne innehåller två buffertar för inkommande data. Dessa alterneras på så vis 
att under tiden processorn bearbetar data i den ena bufferten uppdateras den andra 
med en ny bild från PPI porten. När nästa bild sedan läses in är detta omkastat. Även 
vid bearbetning av bilddata från SDRAM-buffertarna används DMA för att förflytta 
data till internminnet. Men eftersom internminnet endast rymmer en liten del av bilden 
måste denna bildbehandling ske stegvis. Man låter alltså DMA hämta del för del 
allteftersom processorn behandlar bilden. Precis som i SDRAM används även i 
internminnet två buffertar för inkommande data. Medan processorn bearbetar den 
ena bufferten läses nästa del av bilden in till den andra bufferten genom DMA. På så 
vis kommer alltså processorn att kunna utföra bildbehandling med samma hastighet 
som om hela videobilden kunde lagras i internminnet. Det bör dock nämnas att 
bildbehandling kan försvåras när bilden måste delas upp på det här sättet, se 
exempelvis beskrivningen av hur label har implementerats nedan.  
På motsvarande sätt sker dataförflyttningen av behandlad videodata ut till video 
encodern. Både internminnet och SDRAM innehåller två buffertar som DMA 
alternerar mellan. Processorn lägger alltså in behandlad bilddata i den ena interna 
bufferten medan DMA skickar över den andra till SDRAM. Vid behandling av 
nästkommande del av bilden skriver processorn till den andra interna bufferten. När       
hela bilden är behandlad växlas den utgående buffert som används i SDRAM och 
DMA börjar överföra den kompletta bilden till video-encoder. Allt som allt resulterar 
detta dataflöde i två bilders fördröjning. Med PAL frame rate (25 frames/s) motsvarar 
det 0.08 sekunder. 
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Figur 6-6 – Dataflöde vid analys av IR-video. Resultatet av analysen skickas via UART till den 
dator som visar dagsljuskamerans bild. Som ett alternativ kan även behandlad video 
omvandlas tillbaks till analog utsignal.   

 

Tabell 6.2-1 – Dataflödesdiagram. Exempel på hur DMA transporterar data i systemet. På det 
här viset kan alltså processorn få åtkomst av bilddata med en klockcykels läsning från L1 

minnet.  

Decoder • SDRAM                 
till buffert In1 In1 In1 In1 In0 In0 In0 In0 
SDRAM • L1         
från/till buffert In0/In0 In0/In1 In0/In0 In0/In1 In1/In0 In1/In1 In1/In0 In1/In1 
L1 • L1         
från/till buffert In1/Out1 In0/Out0 In1/Out1 In0/Out0 In1/Out1 In0/Out0 In1/Out1 In0/Out0 
L1 • SDRAM         
från/till buffert Out0/Out0 Out1/Out0 Out0/Out0 Out1/Out0 Out0/Out1 Out1/Out1 Out0/Out1 Out1/Out1 
SDRAM • Encoder         
från buffert Out1 Out1 Out1 Out1 Out0 Out0 Out0 Out0 

 
Det går även att konfigurera DMA-förflyttningen av data så att den hoppar över 

information som inte är av intresse. I det här fallet med IR-kameran innehåller till 
exempel videosignalen ingen färginformation. Därför behöver man alltså bara hämta 
den data som representerar bildens luminance-värden. Med ITU-R 656 4:2:2 kodning 
som video decodern skickar ut är varannan byte i den aktiva delen av bilden ett 
sådant luminance-värde. Alltså kan man strunta i övrig bildinformation (Cb och Cr) då 
den bara innehåller färginformation.  

Video 
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encoder 

PPI1 

PPI2 

Externt 
SDRAM 

DMA 
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Internt 
L1 

DMA CPU 

Behandlad 
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Bildanalys 
Det processorn utför för att hitta information i IR-bilden är tröskling och labeling, vilket 
har beskrivits i Kapitel 5.3. Önskvärt vore även att lågpassfiltrera bilden före tröskling, 
samt att applicera Opening-Closing på den resulterande binärbilden efter tröskling 
(se Bilaga B). Detta skulle rensa bort en del brus i bilden och göra labeling funktionen 
mindre tidskrävande.  

Tröskling av en bild är väldigt enkelt. Alla pixlar i den buffert som analyseras (här 
luminance bufferten) med ett värde över en viss nivå sätts till 1 och övriga värden till 
0. Detta resulterar alltså i en så kallad binärbild. Vill man se resultatet i video-ut 
strömmen kan det vara lämpligt att istället välja värdena 255 och 0. Detta eftersom 
den video encoder som används har 8 kvantiseringsnivåer. Bilden som skickas ut blir 
då svart-vit.  

Labeling av fälten i binärbilden visade sig bli lite besvärligare att implementera. Den 
dataflödesmodell som valts ger ju inte kontinuerlig tillgång till all bilddata. Istället 
måste bilden processas del för del, utan möjlighet att läsa in tidigare bilddata på nytt. 
Alltså måste all önskvärd information om de olika fälten i bilden struktureras på något 
vis, så att man för varje ny pixel som är över trösklingsnivån kan se om den ska 
tillhöra något av de fält som redan lokaliserats i bilden, eller om det är början på ett 
nytt fält. Allteftersom bilden analyseras kan sedan sådana fält växa samman till större 
fält, så blir det exempelvis i binärbilden i Figur 6-7. 

        

 
Figur 6-7 – Analyseras denna binärbild rad för rad uppifrån och ner kommer först att ge upphov 
till två delfält som sedan växer samman till ett enda stort fält. 

Den datastruktur som valts för att lösa detta problem baseras på en länkad lista med 
dynamisk minneshantering samt en cirkulär minnesbuffert. Listan innehåller 
information om fältens min- och max-värden i x- respektive y-led, dess vikt räknat i 
antal pixlar samt ett ID-nummer. När en ny pixel läggs till ett fält ökas dess vikt med 1 
och en kontroll genomförs för att se om denna pixel gör att fältet utökas i någon 
riktning. Den cirkulära minnesbufferten används för att kunna testa om den pixel som 
analyseras angränsar till ett eller flera befintliga fält. Detta genom att låta den lagra 
eventuella ID-nummer hos närliggande, redan analyserade pixlar. När analysen görs 
radvis behöver denna buffert rymma 1 rad + 3 pixlar, så som visas i Figur 6-8 (den 
röda pixeln får även den tillhöra bufferten). En extra pixel i bildens utbredning behövs 
för att förhindra att fält felaktigt kopplas samman från bildens ena sida till den andra.  
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Figur 6-8 – Exempel på vilka pixlar som den cirkulära minnesbufferten lagrar.  Den röda pixeln 
är den som för tillfället analyseras och de gröna markerar de pixlar som finns lagrade i 
cirkulärbufferten. Dessa innehåller eventuella fält ID-nummer, så för att avgöra om den röda 
pixeln tillhör något befintligt fält testas om närliggande gröna pixlar har ett sådant fält ID. Blå 
pixlar har även de analyserats, men de påverkar inte längre analys av kommande bilddata. All 
nödvändig information om eventuella fält i dessa områden finns lagrad i den dynamiska listan.    

 
 
           2 3 4                 
           1                   
Figur 6-9 – De värden i cirkulärbufferten som är intressanta vid analys av röd pixel har 
numrerats 1-4. 

 
Vid undersökningen av de med lila markerade värdena i Figur 6-9 kontrolleras först 
pixel 1 till vänster. Om den tillhör ett fält utökas det med den röda pixeln. Men i 
samband med det måste även pixel 4 testas, för tillhör den ett annat fält bildar den 
röda pixeln en sammankoppling mellan dessa båda fält. Då måste ett av dessa fält 
raderas från den dynamiska listan och istället utöka det andra fältet. Eventuella 
värden i cirkulärbufferten som tillhör det raderade fältet uppdateras så det får det 
andra fältets ID-nummer. Pixel 2 och 3 är grannar med pixel 1 och tillhör därför redan 
samma fält förutsatt att de är satta. Om pixel 1 inte tillhör något fält upprepas samma 
förfarande på pixel 2. Även här kan en sammankoppling av två fält uppstå om pixel 4 
tillhör något annat fält. Men vid test av pixel 3 och pixel 4 finns det inte längre några 
möjligheter till sammankoppling mellan två fält utan då kan den endast utöka ett 
eventuellt fält. Om ingen av dessa fyra pixlar tillhör något fält bildar den röda pixeln 
ett helt nytt fält. Minnesallokering görs då för ett nytt listelement som tilldelas ett unikt 
ID-nummer, den röda pixelns x och y koordinat samt storleken 1. Den cirkulära 
bufferten stegas framåt och den röda pixelns fält ID ersätter lila pixel 2.  

Det är smidigt att använda en cirkulärbuffert vid ovanstående operation för då krävs 
ingen kontroll från mjukvara var i bufferten man befinner sig. När slutet av bufferten 
nås ser hårdvaran till att den automatiskt hoppar tillbaks till början igen. För åtkomst 
av de i Figur 6-9 numrerade pixlarnas ID behöver man då från nuvarande position 
endast stega till föregående värde (pixel 1) eller ett till tre steg framåt (pixel 2-4).  

En cirkulär buffert kan i Visual DSP++ skapas genom att i en vanlig array sätta en 
bufferträknare modulus med buffertens längd. Kompilatorn märker då att detta kan 

Radbredd 
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skötas effektivare genom tillämpning av en cirkulär buffert och använder därför en 
sådan istället för att utföra modulus beräkningen för varje värde.               
 
När hela bilden analyserats sorteras listan efter antal pixlar så att de med flest pixlar 
hamnar först. Därefter skickas ett antal av dessa fält via RS-232 till PC-datorn som 
då kan presentera informationen. Hur många fält, hur stora de minst måste vara (för 
att inte betraktas som brus) samt vilket trösklingsvärde som ska tillämpas kan styras 
från PC datorn via RS-232 kommandon.   
 

Seriell kommunikation med Blackfin DSP 

Anslutningskabel 
Blackfin DSP utvecklingskortet ansluts till en PC via en seriell kabel. Serieporten på 
PC sidan är normalt av han modell. Så är även fallet här på Blackfin sidan. Dessa 
ska anslutas med en rak seriekabel. Observera att seriekablar med hona i båda 
ändar vanligen är avsedda för kommunikation mellan två PC datorer varför de då är 
korsade. Men detta kan till exempel lösas med en null-modem kabel i kombination 
med könbytare.  
 

RS-232 inställningar 
Kommunikation med blackfin processorn sker enligt RS-232 protokollet med de 
inställningar som angivits i tabellen nedan. 
 
Tabell 6.2-2 – Inställning av UART för kommunikation med Blackfin processorn.  

Funktion Värde 
Baud rate 57600 
Data bits 8 
Parity None 
Stop bits 1 
Flow control None 
 

Dataprotokoll 
De datapaket som används vid seriekommunikationen börjar med en unik startbyte 
av värde 255. Detta värde förekommer alltså inte någon annanstans i paketet. Om 
det ändå måste representeras ersätts det med två bytes, 254 följt av 1. Värdet 254 
ersätts på motsvarande vis av två bytes, 254 följt av 0. På det här viset undviks 
behovet av handskakningar för att initiera kommunikationen. Datapaketen får dock 
inte en fix längd när man gör på det här viset. Längden på paketen från PC till 
Blackfin processorn (se Tabell 6.2-3) kan variera mellan 4 och 6 bytes. I den andra 
riktningen är variationen dock betydligt större. Detta delvis eftersom antalet objekt i 
IR-bilden som analyseras kan variera. Därför skickas paketets totala längd med för 
att underlätta inläsningen på PC-sidan. Maximalt kan längden på ett sådant paket bli 
242 bytes inklusive startbyte.      
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Tabell 6.2-3 – Datapaket som skickas från PC till Blackfin processorn för att göra inställningar 
av trösklingsnivå, max antal objekt som ska returneras samt hur stora dessa objekt måste vara 
för att inte betraktas som brus.  

Byte Värde Beskrivning Kommentar 
0 255 Start av datapaket  Det enda värde som är 255. 
1 0-2541 Trösklingsnivå  Default: 200 
2 0-10 Max antal objekt Default: 4 
3 0-2541 Minsta storlek på 

objekt 
Default: 50 

 
 
Tabell 6.2-4 – Datapaket som skickas från Blackfin processorn till PC med information om de 
objekt som har lokaliserats i IR-bilden.  

Byte Värde Beskrivning Kommentar 
0 255 Start av datapaket Den enda byte som är 2551. 
1 2-242 Data paketets totala längd Inklusive start byte. 
2 0-2541 Objekt ett, X min (1/2) MSB 
3 0-2541 Objekt ett, X min (2/2) LSB 
4 0-2541 Objekt ett, X max (1/2) MSB 
5 0-2541 Objekt ett, X max (2/2) LSB 
6 0-2541 Objekt ett, Y min (1/2) MSB 
7 0-2541 Objekt ett, Y min (2/2) LSB 
8 0-2541 Objekt ett, Y max (1/2) MSB 
9 0-2541 Objekt ett, Y max (2/2) LSB 
10 0-2541 Objekt ett, Size (1/4) MSB 
11 0-2541 Objekt ett, Size (2/4)  
12 0-2541 Objekt ett, Size (3/4)  
13 0-2541 Objekt ett, Size (4/4) LSB 
14-
25 

 Objekt två  

26-
37 

 Objekt tre  

 
 

 …  

  Objekt n 
 

 

 
 
 

                                            
1 En data byte med värde ”255” representeras genom två bytes: ”254, 1”. Värdet ”254” blir då ”254, 0”   
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7. Utvärdering/Resultat 

7.1. Markering av kartområden i videobild 
Uträkning av hur områden ska ritas ut på skärmen fungerar hyggligt bra. Det som kan 
vara önskvärt att förbättra är perspektivmatrisen. Ursprunget till den härstammar från 
enklare datorspel och är därför kanske inte optimal för att efterlikna det perspektiv 
som kameralinsen i det här projektet skapar. Men parametrarna till 
perspektivmatrisen har justerats så det ändå ser någorlunda korrekt ut. 

Områdeslinjer som inte borde ritas ut eftersom de är dolda av terrängen kan ge en 
förvillande effekt hos betraktaren. Men att linjerna ritas ut med perspektiv gör det 
ändå möjligt att bilda sig en uppfattning om vilka linjer som ska vara synliga eller inte, 
detta även om man inte är bekant med terrängen sedan tidigare.  

Uppritning av grafik på videobilden är mindre bra. Det flimrar vid uppdatering och 
därför görs detta endast två gånger per sekund för att inte skapa irritation hos 
betraktaren. Men det medför en fördröjning som blir märkbar om man vrider 
labbvagnen snabbt. Dock är det än mer fördröjning i AXIS videoservern så i praktiken 
ligger ändå grafikuppdateringen före det som visas från kameran. 
 

7.2. Avståndsberäkning 
Visserligen returnerar funktionen ett avstånd om man markerar en position som är 
nedanför horisonten, men det går inte att säga att det är ett korrekt resultat. 
Jämförelse har endast gjorts mellan två kända koordinater. I testet visade 
programmet någorlunda tillfredställande resultat. För att säkerställa att utvärdet är 
rätt kan en jämförelse med avståndsmätning från ett verktyg med känd prestanda 
utföras, och därmed kunna korrigera eventuella brister i algoritmen.   
 
Kameratransformen har brister. Om den ställs in på större bildvinkelvärden i 
azimutled kommer relationen mellan den markerade punktens x-värde och 
azimutavvikelsen få en olinjär karaktär. I Figur 7-1 är kameratransformen inställd på 
45º, och i Figur 7-2 är transformen inställd på 80º tendensen verkar vara att ju större 
bildomfång transformen är inställd att ta in ju mer accelererar periferin av 
bildskärmen. Detta kan i och för sig modelleras med en tangensfunktion, men det ger 
en skev bild av verkligheten eftersom bildmassan är ihoptryckt i ändarna på 
perspektivet. Dessutom är inte transformen konstruerad för det ändamål projektet 
använder den av, utan för datorspel. För att få en så exakt transform som möjlig av 
imaginära föremål i terrängen skulle det bästa vara att modellera fram en 
överföringsfunktion baserad på den optik som skall användas. 
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Figur 7-1– Punkt i terrängen projicerad till kameraperspektiv för olika azimutvinklar. Maximal 

bildvinkel i x-led är 45º och maximal bildvinkel i y-led är 10.5º. Y-axeln återger bildskärmsläge i 
x-led på skärmen medan x-axeln anvisar om vilken azimutvinkel kameran hade för den aktuella 

punkten. 
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Figur 7-2 – Samma som i Figur 7-1 men här är maximal bildvinkel i x-led 80º. 

 

7.3. Analys av IR-video 

7.3.1. Kommunikation 
Någon presentation av de IR-objekt som Blackfin processorn hittar har inte 
implementerats. Men det är förberett så att man via RS-232 kan läsa in nödvändig 
data så som position och storlek på de objekt som kan vara intressanta att visa i 
dagsljuskamerans bild (se Kapitel 6.2.3). För att kontrollera att dessa uppgifter som 
Blackfin processorn levererar är korrekta har ett enklare textbaserat program tagits 
fram till en PC dator. Det tolkar de datapaket som mottages av COM1-porten och 
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presenterar informationen i text (se Figur 7-3). I Figur 7-5 har sådan data manuellt 
markerats med röda ramar. 
 

 
Figur 7-3 – Skärmdump från det testprogram som används för att kontrollera den information 

som via RS-232 fås från Blackfin processorn. 

Som skärmdumpen i Figur 7-4 nedan visar går det även att med detta testprogram 
ställa in värden för trösklingsnivå, maximalt antal objekt samt minsta storlek på 
dessa. Detta görs genom att trycka ner valfri tangent och sedan fylla i nya värden för 
dessa parametrar. Under tiden avbryts presentationen av de objekt som mottages. 
De ligger dock kvar i PC datorns UART buffert och presenteras så snart de nya 
parametrarna har skrivits in. Men om detta tar för lång tid blir det overflow i denna 
minnesbuffert och testprogrammet hänger sig. 
 

 
Figur 7-4 – Skärmdump som visar de inställningsmöjligheter som finns. 
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Figur 7-5 – En IR-bild, där de två största objekt som Blackfin processorn detekterat har 

markerats med ramar (manuellt i bildredigeringsprogram). 

 
 

 
Figur 7-6 – Samma IR-bild som i Figur 7-5, men här har den trösklats till en binärbild i Blackfin 

processorn. Sådana här binärbilder delar programmet sedan upp i olika fält (labeling) som 
sänds till PC via RS-232. Binärbilden kan även fås som analogutsignal i form av kompositvideo 

vilket kan vara smidigt vid kalibrering av en lämplig trösklingsnivå. 
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7.3.2. Problem med IR-kamera 
Den IR-kamera som har använts i projektet (se Kapitel 6.1.3) har en utsignal som 

redan är bildbehandlad. Detta görs alltså internt i kameran. Med bildbehandling avser 
man att anpassa den information som bilden innehåller så att den lättare kan 
tillgodogöras av betraktaren. Informationsmängden i bilden utökas aldrig vid 
bildbehandling, istället tar man vanligen bort data för att bättre framhålla det som 
anses vara intressant. Den tilltänkta betraktaren av bilden från IR-kameran är en 
människa. Vill man däremot att en dator ska analysera bilden är kanske inte den 
bildbehandling som görs i IR-kameran helt till belåtenhet. Bland annat appliceras en 
histogramutjämning, vilket i praktiken innebär att förbättra kontrasten om stora delar 
av bilden ligger på samma intensitetsnivå. Detta görs genom en olinjär omskalning av 
intensitetsnivåerna (beskrivs mer utförligt i Bilaga B). Men en sådan omskalning 
innebär att delar av bilden med ovanliga intensitetsnivåer komprimeras och därför till 
viss del går förlorad. Detta visas i bildserien nedan.  

 

 
A 

 
b 

 
c 

Figur 7-7 – Bildserien visar hur IR-kameran histogramutjämnar bilden. I (a) kan man tydligt 
urskilja de olika bilarna som fotograferas. Det kan man även göra i (b), men där har en 
fotgängare precis kommit in på nära avstånd till kameran. Denne har hög intensitet i 

förhållande till bakgrunden och upptar en ganska stor del av bildytan. Därför tilldelas dessa 
intensitetsnivåer ett bredare spektrum vilket man ser resultatet av i (c).  

 
Histogramutjämning är givetvis förödande för den tröskling av pixelvärden som 
implementerats i det här projektet. Det går ju inte att bestämma en bra trösklingsnivå 
om intensiteteten i bilden kontinuerligt skalas om externt. Samma sak gäller för övrigt 
vid kantdetektering. Signifikansen av detekterade kanter ändras ju i samma takt som 
intensiteten skalas om.  

Detta problem skulle till viss del kunna lösas med prediktering av den 
kontrastutjämning som kameran utför för att då applicera inversen på detta. Men 
detta är ganska svårt och kostsamt. Dessutom är den information som komprimerats 
inte återskapbar utan den går förlorad.  
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8. Diskussion 
Den demonstrator som har utvecklats har en rad brister som man bör förbättra inför 
visning av systemet för en eventuell kund eller annan oinsatt person. 

8.1. Möjliga förbättringar 

8.1.1. Stridsledningsgränssnitt 
För att få programmet mer verklighetsnära bör den information som projiceras in i 
bilden kunna ändras i realtid. Som det är nu hämtas denna information vid 
programstart från en text fil och kan alltså inte ändras under körning. Men med ett 
interface som låter användaren kontinuerligt lägga till ny information skulle tekniken 
bättre kunna åskådliggöras.  

Eget gränssnitt  
Till exempel kunde användaren erbjudas möjligheten att markera ut nya områden på 
en karta i ett annat fönster i programmet, eller kanske till och med använda en annan 
dator för denna funktion. Nya områden läggs till och gamla kan tas bort med hjälp av 
ett grafiskt gränssnitt, där polygoner ritas ut med pekverktyg. 

Carmenta kartmotor tillsammans med det API som Jan Dahlberg (examensarbetare 
vid BAE Systems) har tagit fram kan kanske användas för att lösa denna inmatning 
av nya områden. Detta skulle då samtidigt kunna visa på möjligheter med det 
programmet.  

DART 380 
I Sverige används ett kommunikationsprotokoll som kallas DART. Att sätta upp ett 
interface för visning av den information som kan fås via det systemet bör vara möjligt. 
Det skulle då på ett mycket verklighetsnära sätt visa användningsmöjligheterna med 
systemet. Det kan då kanske kombineras med eget gränssnitt som genererar 
(simulerar) DART meddelanden om inte ett lämpligt sådant redan finns.  

8.1.2. Namngivning av markerade områden och objekt 
Vid skapandet av ett nytt område, se Kapitel 8.1.1, kan även möjligheten att namnge 
fältet ges. Om det markerade området avser att upplysa var ett minfält finns kan detta 
redovisas med text för användaren på skärmen i anslutning till områdesmarkeringen.  
 

8.1.3. Information om IR-objekt 
När ett varmt objekt uppdagas för IR-kameran har programmet möjlighet att via 
avståndsberäkningsfunktionen inhämta information om var i terrängen objektet 
befinner sig. Denna information skulle kunna presenteras för användaren på samma 
vis som namngivning av objekt görs ovan. Exempelvis kan det kanske vara av 
intresse att presentera avstånd till objektet, dess positionsvektor eller dess hastighet 
och riktning. 

Det beräknade avståndet till ett IR-objekt kan även användas för att vikta 
betydelsen av att rita ut en markering runt det på skärmen. Om inte en sådan åtgärd 
vidtas kan till exempel ett stort objekt på långt avstånd uppfattas vara mindre 
signifikant än ett litet objekt som befinner sig närmare betraktaren.  
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8.1.4. Dolda linjer 
Nuvarande versionen av programmet tar inte hänsyn till om en linje är skymd för 
användaren, till exempel om den går bakom ett berg. Men detta kan ju ge ett 
förvillande intryck hos användaren varför man på något vis bör kunna detektera att 
dessa linjer inte ska ritas ut. Två metoder som kan klara detta presenteras i Kapitel 
5.1.5.  

 

8.2. Önskvärda förbättringar 

8.2.1. Alternativ till video server 
Den videoserver som används för att hämta in videosignalen från dagsljuskameran 
till tablet-PC (se Kapitel 6.1.6) bör bytas ut. Detta dels eftersom den är väldigt 
långsam med nästan en sekunds fördröjning av videosignalen. Dessutom är inte 
bilddata åtkomlig för behandling på något enkelt sätt då den drivrutin som tillhör 
produkten endast erbjuder högnivå funktioner så som visning eller inspelning. 

Det finns andra alternativ för att hämta in en videosignal, bland annat via USB 2.0. 
Ett sådant interface som testats är WinTV PVR2 från Hauppauge. Men det interfacet 
resulterar i lika lång fördröjning som med videoservern. Anledningen till det är att 
även USB 2.0 är för långsamt för att rådata ska kunna skickas i realtid. Så även här 
komprimeras videosignalen till MPEG2 innan den sänds över till PC. Någon 
undersökning om det finns drivrutiner till PVR2 som erbjuder åtkomst av videodata 
har inte gjorts.  

För att minimera fördröjningen av videosignalen bör video-decoder sitta i direkt 
anslutning till datorns minnesbuss. Man måste alltså ha videoingång i den dator som 
används. Exempel på hur man i Windows får åtkomst för behandling av sådan 
videodata finns. Men förutom videoingång bör denna dator dessutom ha en PCMCIA 
kortplats för kommunikation med tröghetsnavigatorn. Detta då både hårdvara och 
mjukvara för sådan kommunikation redan finns [10]. USB interface för PCMCIA kort 
finns, men drivrutinerna till dessa verkar samtliga vara bundna till någon specifik 
hårdvara (exempelvis olika 3G-kort).  

8.2.2. Andra kameror 
Den IR-kamera som har använts i det här projektet är inte alls lämplig för uppgiften 
(se Kapitel 7.3.2) och bör därför bytas ut. För labborationsändamål kan det istället 
vara rimligt att köpa in en billigare IR-kamera där videosignalen inte redan är 
behandlad.  

Både dagsljuskameran och IR-kameran bör dessutom utrustas med motorzoom, 
gärna med något smidigt interface så de enkelt kan styras från PC.  Detta är ju 
funktioner som kommer att finnas i ett färdigt system och som därför även bör vara 
tillgängliga vid utvecklingsarbete. 

8.2.3. Utritning av områden med transparant markyta 
I det program som utvecklats kan områden ritas upp i terrängen med streck mellan 
de punkter som utgör hörnen i den polygon som omger området. Det kan vara 
önskvärt att på ett tydligare sätt kunna åskådliggöra vilket område som avses. Detta 
skulle till exempel kunna göras genom att i områdena applicera en transparant 
markyta, uppbyggd av data från höjddatabasen på samma sätt som den wire-frame 
som man kan se i figurerna i Kapitel 5.1. Varje triangel i en sådan wire-frame blir då 
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ett plan i markytan och fylls med en transparant färg, så att man fortfarande till viss 
del kan se den riktiga terrängen under. Med normalvektorn till ett plan kan man lägga 
på skuggningseffekter på samma sätt som beskrivits i Kapitel 5.1.4. Sådana 
skuggningseffekter ger en känsla för hur terrängen kröker sig, och är nog nödvändig 
då man ju till viss del tar bort möjligheten att uppfatta denna information från 
dagsljuskamerans videobild.  
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Bilaga A Uppdatering av Höjddatabas område 
 
Inledning 
En höjddatabas spänner över ett visst område definierat i nordlig och östlig riktning 
som ramen i Figur 1 visar. Den fordonsdator som använder höjddatabasen vill kunna 
ta del av ett så stort område som möjligt. Ett minimum för det området är den 
omgivning där fordonet ska operera, men helst vill man kunna lagra höjddatabaser 
för hela världen. Ett problem med det är att internminnet i en dator inte kan lagra allt 
för stora områden, vilket medför att man på något sätt måste kunna uppdatera detta 
område från hårddisken (eller motsvarande) allt eftersom fordonet förflyttar sig. 

 
Figur 1 –Kartdatabasen spänner över området inom ramen.  

 
I en dators internminne representerar man lämpligen en höjddatabas som en 
tvådimensionell matris, i vilken varje värde [m,n] motsvarar höjden för en position i 
den kartprojektion som tillämpas. Vilken denna position är beror på höjddatabasens 
storlek, position och upplösning (avstånd mellan värden).  
 
Den här bilagan behandlar några olika metoder för att uppdatera en sådan matris 
allteftersom fordonet förflyttar sig i världen. I slutet beskrivs även hur den valda 
metoden har implementerats. 
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Metoder 
Ett sätt att uppdatera den del av höjddatabasen som finns i internminnet vore att 
kontinuerligt läsa in ny data från hårddisken och då utöka matrisen åt det håll som 
fordonet rör sig. Samtidigt måste då data tas bort i andra änden. Detta skulle kunna 
göras med en tråd dedikerad åt uppgiften. Men det innebär väldigt mycket 
minneshantering eftersom matriser normalt i grunden är en vanlig endimensionell 
array och därför besvärliga att skifta kolumnvis.  
 
Ett annat sätt är att uppdatera matrisen på är att helt enkelt läsa in en ny matris till 
internminnet när fordonet närmar sig ytterkanten på det område matrisen 
representerar, exempelvis den röda streckade kvadraten i Figur 2. 

 
Figur 2 – Ytterkanten i området, när man passerar den streckade röda linjen måste ett nytt 

område laddas in.  
 
Detta kan göras genom att låta databasen bestå av flera olika filer på hårddisken, där 
varje fil är ett område som kan laddas in. Dessa områden måste då överlappa 
varandra på så vis att när man närmar sig ytterkanten på nuvarande matris hamnar 
man nära mitten i den nya matrisen. Detta för att undvika att man genast därefter 
hamnar i ytterkanten av det just inlästa området vid händelse sicksack körning. I 
Figur 3 finns det nio möjliga områden (markerade med olika färger) att byta till när 
den streckade röda linjen passeras.  
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Figur 3 – Nuvarande områdets nio närliggande områden. 

 
Vilket område som man byter till beror då på var man passerar den streckade röda 
linjen (se Figur 4). Det går även att ta med andra parametrar i valet av nytt område, 
som t.ex. fordonets färdriktning. 
 

 
Figur 4 – Det nya område som ska laddas markerad med motsvarande färg. 

 
För att det här ska fungera måste filerna namnges så att programmet vet vilken fil 
den ska ladda in för att få ett visst område. Man kan t.ex. namnge filerna efter 
positionen på sydvästra hörnet av det område det representerar så här:  
”<Max south value>_<Max west value>.dat” 
 
En ganska stor nackdel med denna metod är att kartdatabasen blir fyra gånger större 
än om man bara använder sig av en fil (varje höjdvärde finns representerad i fyra 
olika databas filer). Alternativt kan man ju använda den här metoden, men istället för 
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att använda olika filer för varje område läser man in olika delar från samma fil. Det 
blir då lite tyngre inläsning från hårddisken, då rätt position i filen måste hittas för 
varje rad i matrisen innan den kan läsas in.  
 
Stefan Westman, handledare för detta examensarbete, kom med följande förslag på 
problemet. Istället för att läsa in ett stort område till minnet läses nio mindre områden 
in. Då kan höjddatabasområdet uppdateras genom inläsning av nya rutor när man 
närmar sig gränsen för området. På så vis slipper man överlagring av höjddata på 
hårddisken och inläsningen blir också enkel då varje område representeras av en 
egen fil. Nackdelen är att minneshanteringen blir något mer komplex, för programmet 
måste hålla reda på från vilket delområde som höjdvärdet ska hämtas.   

 
 

Figur 5 – Ruta inläst för egen position + 8 angränsande rutor. 
 
 
 

 
Figur 6 – När gränsen för en ruta passeras läses 3 - 5 nya rutor in (röd) och 3 -5 rutor kastas 

(streckad grön). 
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Implementering i C++ 
En variant av Stefans förslag har implementerats i C++ (heightDBtest). Istället för att 
läsa in nya områden så snart som gränsen för mittenområdet passerats så görs detta 
först när fordonet når mitten av ett av ytterområdena. På så vis slipper man risken att 
nya områden läses in och ut vid eventuell sicksack körning på områdesgränsen.  
 
När ett nytt område laddas in görs detta i en annan tråd och det är implementerat på 
ett sådant vis att man kan fortsätta använda kartdatabasen även när dess områden 
uppdateras. Då de nya områdena är inlästa anropas en funktion från huvudtråden 
som justerar pekarna för de olika områdena och av allokerar de områden som inte 
längre används. Det blir alltså inte nödvändigt att avbryta användningen av 
höjddatabasen de sekunder programmet behöver på sig för att uppdatera områdena.  
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Bilaga B Bildbehandlingsmetoder som ej implementerats 
 
Inledning 
Utöver den bildbehandling som beskrivs i teorikapitlet kan en rad metoder tillämpas 
för att förbättra resultatet och därmed visualisera informationen på ett bättre sätt. 
Bland annat finns det risk för att små områden och brus uppfattas som intressanta 
områden i bilden och att dessa därmed passerar algoritmen och redovisas för 
betraktaren. Detta kan avhjälpas med en rad metoder så som brusreducering och 
matematisk morfologi. Några metoder inom dessa fack förklaras kort i denna bilaga 
med plottar för att redovisa resultat av tillämpningarna.  
 
Matematisk morfologi 
Efter att bilden blivit trösklad och binäriserad kan mindre områden så som 
brusfragment och mindre föremål finnas kvar. Dessa kan ställa till problem vid vidare 
behandling i och med att för mycket information tilldelas personen som observerar 
och tolkar den. För att gallra bort denna information kan något som kallas för 
opening-closing utföras. Denna metod använder sig av två operationer, erosion och 
dilation. Dessa två operationer beskrivs i [11]. 
  
 
Dilation 
Dilation innebär att två matriser kombineras med hjälp av vektoraddition. 
 

( ) ( ) ( ) ( )( )dbcadcba ++=+ ,,,  
 
Dilation mellan två mängder X  och B är värdemängden av alla möjliga 
vektoradditioner mellan X  och B . 
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Med dilation kan bildobjekt förtjockas. Linjer blir bredare och objekt expanderar.  
 
Erosion 
Erosion kombinerar två mängder genom vektorsubtraktion. Om denna operation 
appliceras på en bild kommer en förtunning av bildobjekt åstadkommas . Vid 
upprepade appliceringar kan små objekt filtreras bort.  
 

 
 



 61 

[ ]























 →























0000
0000
0000
0111
0000

0010
0010
0010
1111
0010

11  

 
Brusreducering 
Det finns en mängd metoder för att dämpa brus i bilder. [11] beskriver två metoder 
som är lätta att implementera.  
 
Medelvärdesfiltrering 
Medelvärdesfiltrering innebär att en bild filtreras med en kvadratisk mask. Utvärdet 
för varje iteration är medelvärdet av dess filtervärden multiplicerat med 
korresponderande pixelvärden i bilden för maskpositionen. Denna metod kan medge 
att bilder med tung brusbelastning blir lättare att tröskla och därmed användbara för 
ändamålet. En nackdel är att denna filtertyp har lågpasskaraktär och smetar därmed 
ut kanter och andra kännetecken i bilden som framställer objekten.  
 

 
Bilderna ovan är resultatet av medelfiltrering av bilden längst upp till vänster. Visserligen blir 
bruset dämpat men det blir samtidigt svårare att urtyda vad som är väsentlig information, och 
att välja tröskelvärde efter denna behandling blir ett svårare beslut än vid medianfiltrering som 

beskrivs i nästa kapitel.  
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Medianfiltrering 
Medianfiltrering använder också en kvadratisk mask men till skillnad från 
medelfiltrering så antas medianvärdet som utvärde för varje iteration. Här slipper 
bilden undan lågpassbehandling och bildens karaktär förblir ofta av samma slag som 
originalbilden skulle ha om den inte varit besudlad av en brusmatta. En nackdel är att 
de föroreningar som består efter behandling med medianfilter är väldigt skarpa och 
kommer därmed uppfattas av trösklingsoperationen som ett objekt värt att observera. 
Men detta kan undslippas om en kombination av denna filtertyp samt erosion och 
dilation, som förklarades tidigare i kapitlet, appliceras på bilden som avser att 
behandlas.  
 
I bilden nedan är en av brusbelastad bild illustrerad samt resultatet när denna bild 
filtreras av medianfilter med olika storlekar. Resultatet pekar på att även bilder som 
utan brusreducering skulle vara omöjliga att få något vettigt ur kan bli information 
som lämpar sig för vidare behandling. Tyvärr har ingen applicering av filtertyperna 
gjorts på äkta IR-bilder.  
 
 

 
Bilden längst upp till vänster är belastad med en tung brusmatta. De övriga bilderna illustrerar 
resultatet när denna bild har blivit behandlad med ett medianfilter av olika storlekar. Bilderna 

tyder på att ju större masken är ju mindre föreoreningar blir kvar efter behandlingen. Dessutom 
besudlas inte bilden på samma sätt som vid medelfiltrering eftersom detta filter inte har någon 
lågpasskaraktär. Kontentan är att med samma resursförbrukning som med medelfiltrering fås 

ett bättre resultat. 
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Bilderna nedan är behandlade med dels en kombination bestående av 
medianfiltrering, erosion, dilation och medelfiltrering, erosion, dilation i uttalad följd. 
Som det visar sig är det här en metod som kan användas för att skapa en mask, och 
ur den kropp som åstadkommes med denna metod kan extremvärden tas ut enligt 
Formel 5.3-1. Därmed kan ramar tillverkas och skickas till uppritningsprogrammet. 
Denna metod är mer komplicerad än en regelrätt tröskling men den har fördelen att 
bilder som en ren tröskling ej kan få något vettigt ur kan denna metod faktiskt ge ett 
hyfsat resultat. Nackdelen är att den kräver mer resurser. 
    

 
Bilden ovan är behandlat på det sätt som texten över bilden beskriver. Utresultatet är en mask 

som kan användas för att filtrera ut den information som har hög intensitet medan brus och 
föroreningar inte släpps igenom.  

 
 
Histogramtransformering 
Om en bild är suddig eller på annat sätt svårtolkad kan histogramutjämning utnyttjas 
(Beskrivs av [11] och [12]). Metoden ökar kontrasten i bildytan som den appliceras på 
genom att sprida ut de mest frekventa intensiteterna, samt transformera 
histogrammet till att likna en rektangelfördelning (Metoden mappar histogrammet till 
att använda hela spektrumet av intensitetsnivåer och den verkar dessutom så att 
dominerande intensitetsnivåer dämpas till fördel till för mindre frekventa.). 
Histogramekvalisering är användbar i bilder med låg differentiering mellan 
intensiteterna i bakgrunden och förgrunden. Nackdelen med metoden är att den är 
bruskänslig eftersom den kan öka kontrasten av bakgrundsbrus, medan den dämpar 
den användbara signalen. Därför bör denna metod verka tillsammans med någon typ 
av brusreducerande filter.  
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Originalhistogram. 

 
Kontrastförstärkt histogram. 

Här ser vi histogrammen för bilderna i figuren nedan. Det vänstra histogrammet motsvarar 
fördelningen av intensiteten i den obehandlade bilden medan det till höger är utjämnat med 

den ovan beskrivna algoritmen. 

 

 
Originalbild. 

 
Kontrastförstärkt bild. 

 
Bilden till vänster är obehandlad medan bilden till höger har påverkats med hjälp av histogram 
utjämning. Det är tydligt att området innanför den röda ramen har skarpare detaljer och det kan 
därmed vara enklare för ett mänskligt öga att uttyda om det är något för situationen väsentligt 
som illustreras på skärmen.  

 


