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Sammanfattning
Denna rapport analyserar flera aspekter kring avståndsmätning med optisk
triangulering, speciellt då ljuskällan ger en relativt bred ljusstråle. Vid optisk
triangulering mäts avståndet genom att belysa scenen med ljusstrålar som bildar
ljusfläckar där de träffar. Genom att betrakta scenen med en CCD-kamera förskjuten
ifrån ljuskällan går det att beräkna avståndet till dessa ljusfläckar.

Huvudsyftet är att undersöka möjligheterna att bygga en billig och robust
avståndsmätare som skall kunna användas utomhus på en mobil robotplatform.
Grundläggande principer såväl som teoretiska modeller beskrivs och analyseras.
Både datorsimuleringar och praktiska försök används för utvärderingen.

Många existerande avståndsmätare använder en smal laserstråle som ljuskälla men
denna rapport inriktar sig i huvudsak på fallet då mer bredstrålande och sämre
kollimerade ljuskällor används. Genom att acceptera bredare ljusstrålar går det att
använda vanliga lysdioder fokuserade av en enkel optik istället för laser. Dock leder
denna lösning till ett antal nya problem. Ljusfläckarnas intensitet blir låg vilket leder
till mycket låga signal-brusförhållanden speciellt vid starkt bakgrundsljus. Storleken
på ljusfläckarna leder även till att de lätt deformeras om scenen är ojämn vilket kan
leda till tvetydiga avståndsmätningar.

Rapporten visar att det är fullt möjligt att konstruera en avståndsmätare enligt
givna förutsättningar. Labkonstruktionen som gjordes har dock vissa brister som
behöver rättas till för att mätaren skall bli mer tålig mot störningar.
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Abstract
This thesis analyses different aspects on range measuring using optical
triangulation, especially when using a wide beam light source. In optical
triangulation range is measured by illuminating the scene with light beams
producing light spots. By viewing the scene with a CCD camera from a slightly
different position than the light source, it is possible to calculate the distance to
these spots.

The main purpose is to investigate the possibilities to build a cheap and robust
range-measuring device for outdoor use on a mobile robot platform. Basic
principles as well as theoretical models are described and analyzed. Both computer
simulations and practical experiments are used for the evaluation.

Common existing devices often use narrow beam lasers as light source but this
thesis mainly focus on the case where the light beam is relatively wide. By accepting
a wide light beam, it is possible to use ordinary light emitting diodes (LED's)
focused by simple optics instead of a laser. However, a wide beam solution
introduces new problems such as low light intensity leading to very low signal to
noise ratios and deformed spot shape when the scene is irregular causing range
ambiguity.

The thesis shows that it is possible to build a range measuring device according to
given prerequisites. The simplified construction used in the experiments however,
has some flaws that need to be fixed in order to improve noise immunity.
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1 Inledning
Examensarbetet undersöker förutsättningarna för att konstruera en enkel och robust
avståndsmätare som använder optisk triangulering som mätmetod. Andra
konstruktioner använder sig ofta av laserljus och en specialanpassad vinkeldetektor
för att uppnå ett bra resultat. Konstruktionen som här undersöks bygger på att
istället använda infraröda lysdioder som ljuskälla och en vanlig svartvit CCD-
kamera som detektor.

Avståndsmätningen fungerar så att ljusstrålar sänds ut av de infraröda lysdioderna.
De ljusfläckar som bildas där strålarna träffar detekteras av en CCD-kameran och
den resulterande bilden behandlas i en dator. Ljusfläckarna lokaliseras med hjälp av
bildbehandling och med trigonometri går det sedan att beräkna avståndet till
fläckarna.

Avståndsmätaren skall kunna mäta avstånd till flera punkter samtidigt och fungera
i utomhusmiljö. Avstånd mellan 0,5 och 2 meter skall kunna mätas. Det avsedda
användningsområdet för avståndsmätaren är som hinderupptäckare för en mobil
robot. Roboten skall kunna se framför sig avståndet till eventuella hinder och
därefter undvika dem, se Figur 1.1.

Avståndsmätare

Hinder

Figur 1.1: Mobil robot med avståndsmätare.

Största skillnaden mot konventionella metoder med laserljus är att den utsända
ljusstrålen blir betydligt bredare och ger en mycket mer utsmetad ljusfläck. En
laserkälla kan enkelt kollimeras till en tunn och nästan parallell ljusstråle mindre än
en millimeter i diameter. Detta ger en starkt belyst ljusfläck med nästan
punktformat utseende. De infraröda lysdioderna ger visserligen högre total uteffekt
än en vanlig klass I-III laser men eftersom strålen inte kan kollimeras lika effektivt
som en laserdiod blir ljusfläcken betydligt större, flera centimeter på några meters
avstånd. Eftersom ljuset sprids över en stor area blir belysningen också betydligt
svagare (lägre ljusflöde per ytenhet). Detta ställer högre krav på bildanalysen för att
hitta och noggrant positionsbestämma ljusfläcken, speciellt utomhus då solen
skiner.

1.1 Mål
Målet med examensarbetet är att undersöka egenskaperna hos den avståndsmätare
som beskrivs ovan. Speciellt undersöks vilka problem som kan uppstå, vilka
störkällor som finns och hur deras inverkan kan minskas. Vidare undersöks effekter
av vikning, kvantisering, brus från CCD-kameran och bakgrundsbrus.
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Flera olika metoder för bildanalys och triangulering undersöks och implementeras i
Matlab för utvärdering. Simuleringsmodeller utvecklas i Matlab och en förenklad
labkonstruktion av avståndsmätaren tillverkas för praktiska försök och utvärdering.

1.2 Allmänt om avståndsmätning
Det finns flera metoder för avståndsmätning. Det finns time-of-flight metoder som
går ut på att mäta tiden från det att en signal sänds ut till att dess reflektion kommer
tillbaka. Signalen kan bestå av t ex ultraljud, laserljus eller radarstrålning. Metoden
lämpar sig bra för längre avstånd.

En annan vanlig metod som lämpar sig för kortare avstånd är triangulering där en
signal sänds ut av en källa och reflexionen sedan tas emot av vinkelkänslig detektor.
Källan och detektorn befinner sig på ett visst avstånd från varandra och genom att
detektera från vilken vinkel signalen kommer tillbaka kan man beräkna avståndet
till reflexionen. Vanligtvis sänder signalkällan ut ljus och då består detektorn av en
seende sensor (kamera). Detta kallas optisk triangulering och är den metod som
undersöks i examensarbetet.

Andra metoder för avståndsmätning kan utnyttja t ex stereoseende eller interferens.

2 Optisk triangulering
Vid optisk triangulering sänder en ljuskälla ut en smal stråle eller ett ljusplan mot
det objekt som avståndet skall mätas till. Ljuset träffar objektets yta och bildar där
en liten ljusfläck (eller ljuslinje). Om vi betraktar ljusfläcken från en position som
ligger något förskjutet från ljuskällan kommer vinkeln till fläcken att variera med
avståndet, se Figur 2.1.

Laser

Detektor

Avstånd

Lins

Hinder

Figur 2.1: Principskiss av avståndsmätning med optisk triangulering.

Genom att detektera vinkeln med t ex en CCD-kamera går det att beräkna avståndet
till objektet.

2.1 Ljuskällan
Ljuskällan är ofta en laser eftersom det är önskvärt att ljusstrålen är smal och
parallell (kollimerad) vilket kan vara svårt att uppnå med andra typer av ljuskällor.
Ljuset koncentreras i en liten punkt även om avståndet är stort. Intensiteten i
punkten blir hög även om den totala uteffekten är låg.

I examensarbetet studeras dock just det fall då vi inte använder laser utan vanliga
infraröda lysdioder av samma typ som sitter i t ex fjärrkontroller. Ljuset från dessa
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IR-dioder fokuseras av en enkel optik och på grund av IR-diodernas relativt stora
strålyta (∅=5mm) blir resultatet en relativt bred och dåligt kollimerad ljuskägla.
Ljusfläcken som bildas blir redan på kort avstånd flera centimeter stor jämfört med
någon millimeter för en laser med kollimator.

Nackdelen med IR-dioder är att ljuskäglan inte alls är lika koncentrerad som den
från en laser. Även om den totala effekten ofta är högre från en IR-diod blir
ljusfläckens intensitet betydligt lägre och därmed blir det svårare att hitta fläcken
om omgivningsljuset är starkt. Om längre avstånd skall mätas är det svårt att
använda lysdioder. Ljuskäglan sprids för mycket och snart blir det omöjligt att
urskilja ljusfläcken, speciellt i solljus. Det finns kommersiella avståndsmätare som
använder lysdioder, t ex i vissa kompaktkameror. De arbetar då med ljus som
moduleras med en viss frekvens och med en positionskänslig detektor, en s k lateral
fotodiod, som är avstämd till denna frekvens. Detta ger mycket större möjlighet att
undertrycka brus än med en vanlig CCD-kamera men friheten att kunna mäta i
många punkter samtidigt försvinner.  Ofta har även denna typ av mätare svårt i
starkt solljus.

Fördelen med att använda IR-dioder är deras låga pris. Vi vill kunna mäta avståndet
i många punkter samtidigt och då måste vi antingen använda oss av många
ljuskällor alternativt sprida ljuset från en ljuskälla i flera strålar (eller i ett ljusplan).
Att använda 20 eller fler lasrar är dyrt medan 20 IR-dioder fortfarande är mycket
billigt. Om laserljuset sprids i ett ljusplan skulle även intensiteten avta kraftigt och
följaktligen krävs en kraftfullare och dyrare laser. Den totala uteffekten från en
vanlig "konsumentlaser" är ofta betydligt lägre än den från en stark IR-diod. Trots
detta riskerar man ögonskador av lasern eftersom strålen är så koncentrerad.

2.2 Detektorn
Detektorn kan vara en vanlig CCD-kamera eller en lateral fotodiod. För att mäta
avstånd till en punkt räcker det att använda en lateral fotodiod men för att kunna
mäta i flera punkter samtidigt krävs en 2-dimensionell sensor (CCD-kamera).
Fördelen med en lateral fotodiod är att den är mycket snabb och därför går det att
modulera det utsända ljuset med några tiotal kHz för att sedan efter detektorn
demodulera signalen. På detta sätt undertrycks annat störande ljus mycket effektivt
och så fungerar också infraröda fjärrkontroller och aktiva avståndsmätare i kameror.
Tyvärr går detta inte att göra i en CCD-kamera och vi kommer därför att få
betydligt större problem med brus och störningar.

För att kunna analysera bilden från CCD-kameran måste bilden först digitaliseras.
Det görs med ett speciellt digitaliseringskort i en PC och därefter går det att
lokalisera och positionsbestämma ljusfläckarna med hjälp av bildbehandling.
Utifrån dessa positioner går det sedan att beräkna avståndet.

2.3 Avståndsberäkning
När ljusfläcken är lokaliserad i bilden ska avståndet beräknas. Detta kan man göra
antingen analytiskt eller genom att använda en avståndstabell som kalibreras
genom praktiska mätningar av kända avstånd.
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2.3.1. Analytisk beräkning

För att beräkna avståndet analytiskt krävs att man noggrant känner avstånd och
vinklar i systemet. Nackdelen med detta sätt är dels att det ofta är svårt att mäta alla
parametrar tillräckligt exakt och dels att det inte går att kompensera för aberration
hos optik och sensor. I referens [8] härleds formler för att beräkna avståndet
analytiskt för flera olika konstruktioner men i den här rapporten koncentrerar vi oss
på metoden med avståndstabell och kalibreringar. För att ge en bild av hur
avståndet varierar med positionen hos ljusfläcken är det dock värt att känna till den
analytiska formeln.

Ljuskälla

α0

Baslinje B
b0

R

Sensor
s

Optiska axeln

Linsα
Optiskt centrum

Figur 2.2: Optisk triangulering. Beteckningar för analytisk beräkning av avstånd.

Med beteckningar enligt Figur 2.2 går det att härleda formeln för avstånd:
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R betecknar avståndet, s är ljusfläckens position på sensorn med värdet 0 i centrum.
B betecknar längden hos baslinjen mellan ljuskällan och kameran, α0 är kamerans
vinkel i förhållande till baslinjen och b0 är avståndet mellan sensorn och objektivets
huvudplan.

Om vi antar att b0 << avståndet till motivet kan vi sätta att b0≈f (objektivets
brännvidd). Figur 2.3 visar avståndet plottat mot ljusfläckens position på CCD-
sensorn. Vi kan se att vid längre avstånd ger även mycket små förflyttningar av
ljusfläcken en stor ändring av avståndet och därför blir precisionen avsevärt sämre
för långa avstånd än för korta avstånd. Formeln gäller då CCD-sensorn är ortogonal
mot den optiska axeln. Detta gäller för alla vanliga kameror men för specialbyggda
kameror kan sensorn lutas för att på så sätt få en skarp bild av ljusfläcken oberoende
av avståndet, se referens [8].
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Figur 2.3: Beroendet mellan ljusfläckens position på sensorn (s) och avståndet (R).
B=300mm, b0=f=8mm, α0=64°.

2.3.2. Kalibrerad avståndstabell

Den enklaste och ofta bästa metoden för att finna avståndet till ljusfläcken är genom
att i en tabell slå upp den kända positionen hos ljusfläcken och där utläsa avståndet.
Tabellen skapas i en kalibreringsprocess där ett antal kända avstånd mäts upp.
Mellan de uppmätta värdena går det sedan att interpolera fram rätt avstånd. Ju fler
mätpunkter som används i kalibreringen ju noggrannare blir resultatet.

Interpoleringen kan vara linjär men resultatet blir bättre om interpoleringen är av
högre ordning, helst anpassad till den analytiska formeln (3).

2.4 Problem vid triangulering
Framförallt två olika problem kan uppkomma vid optisk triangulering. Det ena
beror på att ljusfläcken har en viss utbredning och det andra på att det måste vara
ett visst avstånd mellan kameran och ljuskällan.

2.4.1. Splittrad ljusfläck

Ett problem som alltid kan uppkomma vid optisk triangulering är att ljusfläcken
splittras. Om ljusfläcken träffar en kant där avståndet förändras kraftigt kan detta
leda till att ljusfläcken delas och syns i kameran som flera ljusfläckar, se Figur 2.4. I
bilden uppträder ljusfläcken som två nya nästan cirkelformade ljusfläckar och inte
två cirkelhalvor. Detta beror förmodligen på att ljuskällans fokus ligger nära
ansiktet. Större  delen av ljuset bildar en nästan rund fläck på handen som inte är i
fokus medan det lilla ljus som missar handen fokuseras till en rund fläck på
ansiktet. Fenomenet med splittrade ljusfläckar är svårt att undvika och risken att det
uppträder är mycket större om ljusfläcken är stor.
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Figur 2.4: En ljusfläck som splittrats i två delar på grund av en skarp kant.

2.4.2. Skymd ljusfläck

Ett annat problem med optisk triangulering är att ljusfläcken kan bli skymd så att
kameran inte kan se den. Detta beror på att kameran tittar från en annan position än
ljuskällan lyser och ljusfläcken kan då skymmas av en kant. Risken för detta ökar
med avståndet mellan kamera och ljuskälla. Genom att minska avståndet minskar
risken för problem men samtidigt försämras precisionen i mätningarna. Figur 2.5
visar ett fall då ljusfläcken är delvis skymd bakom en hand.

Figur 2.5: Ljusfläcken är delvis skymd bakom handen.
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3 Beskrivning av avståndsmätaren
Det optiska systemet i avståndsmätaren består av en rad med infraröda lysdioder
vars ljus fokuseras på diskreta fläckar längs en linje. Alternativt kan ljuset fokuseras
till en kontinuerlig linje med hjälp av en cylindrisk lins. Ljusfläckarna eller ljuslinjen
träffar hinder eller marken framför den mobila roboten och med optisk
triangulering kan avståndet till hindren beräknas. Som detektor används en vanlig
svartvit CCD-kamera kopplad till en dator utrustad med digitaliseringskort. En
CCD-kamera är visserligen optimerad för det synliga ljusspektrat men detekterar
normalt även våglängder inom det nära infraröda området. Den digitaliserade
bilden analyseras i datorn för att lokalisera ljusfläckarna. Vid störande
omgivningsljus kan ljusfläckarna vara mycket svaga i förhållande till bruset i bilden.
Det är ofta omöjligt att direkt kunna se fläcken med blotta ögat i den digitaliserade
bilden utan det krävs bildbehandling för att hitta den.

Linserna som fokuserar de infraröda lysdioderna kan vara tillverkade av billigt
plastmaterial, kvaliteten har här inte någon avgörande betydelse. Det är snarare en
fördel att avbildningen av lysdioden blir lite utsmetad eftersom den ändå inte
strålar helt symmetriskt.

Det reflekterade ljuset detekteras av en svartvit CCD-kamera försedd med ett
optiskt bandpassfilter som är avpassat till IR-diodens våglängdsområde. Filtret
släpper endast igenom ljus med samma våglängd som IR-diodernas. Övriga
våglängder dämpas kraftigt och på så sätt minimeras mängden störande
omgivningsljus.

Speciellt för den konstruktion som undersöks är att ljusstrålen som sänds ut är
bredare och mer divergent än vad som skulle vara fallet med en laserstråle. Det
totala strålningsflödet från de infraröda lysdioderna är större än från en laser men
sprids över en mycket större yta och belysningen (intensiteten) blir därför betydligt
lägre speciellt på längre avstånd.

3.1 Optiska simuleringar (Strålföljning)
För att undersöka olika optiska konstruktioner för att fokusera ljuset från de
infraröda lysdioderna så utvecklades en uppsättning verktyg, en toolbox som döpts
till SOL (Simulation Of Light), i Matlab för strålföljning. Toolboxen klarar att beräkna
reflektion och refraktion i tre dimensioner för olika ytor. Ytorna kan vara plana,
konkava eller konvexa. Både sfäriska och cylindriska ytor hanteras. Vidare går det
att definiera cirkulära aperturer (ljusöppningar) och träffskärmar. Resultatet kan
visas både tredimensionellt med strålar och linsytor och tvådimensionellt som
träffskärmar där punkter markerar strålarnas skärning med skärmen. SOL beskrivs
mer utförligt i Bilaga I .

3.1.1. Modell av infraröd diod

Den IR-diod som används i både simuleringar och försök är en SFH484-2 från
Siemens. Den är vald för att den är ljusstark och har en smal ljuskägla vilket gör att
mer av IR-ljuset kan nyttjas. En enkel modell av dioden har utformats i SOL-
verktyget utifrån datablad och praktiska försök. Modellen består av en plan
kvadratisk IR-källa och en linsyta, vilka motsvarar den aktiva chipytan respektive
plastkapseln hos den riktiga dioden. Modellen tar dock inte hänsyn till att chipytan
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i verkligheten inte är helt homogent lysande utan har en del mörka områden.
Vidare antas att linsytan saknar ytojämnheter och är sfärisk medan den i
verkligheten är något asfärisk. Modellen har vissa svagheter men duger för att
simulera olika optiska konstruktioner.

Figur 3.1: SOL-modell av infraröd diod.

3.1.2. Klotformad lins

En intressant optisk lösning för att fokusera IR-dioderna är att använda en
klotformad lins. Genom att placera dioderna på en radie ifrån klotets centrum
kommer alla IR-dioder att hamna på sin egen optiska axel och fokuseras i ett antal
punkter, se Figur 3.2. Figur 3.3 visar var strålarna träffar sett på en skärm placerad 2
meter från dioderna. Figurerna är resultatet av en simulering i SOL, se Bilaga I .
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Figur 3.2: Strålsimulering av 9 IR-dioder som fokuseras av en bollformad sfärisk
lins. Samtliga dioder ligger på sin egen optiska axel.
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Figur 3.3: Träffbild från strålsimulering av bollformad lins.

Enligt simuleringarna fungerar metoden bra men tyvärr visar det sig i praktiken att
en klotformad lins av tillräcklig storlek är mycket svår att få tag på.

3.1.3. Enkel lins

För labkonstruktionen används en vanlig enkel planokonvex lins för att fokusera
ljuset. Detta fungerar bra för en IR-diod men sämre för flera dioder eftersom linsen
endast är bra på att avbilda objekt nära den optiska axeln. Om flera IR-dioder i rad
skall fokuseras av en ensam lins kommer de yttre IR-dioderna att generera en
betydligt sämre ljusfläck än de som ligger närmare centrum. Figur 3.4 visar en
simulering i SOL av 21 st IR-dioder som fokuseras av en planokonvex lins med 100
mm diameter. Avståndet till skärmen är 2 m och f=170mm. IR-dioderna är
arrangerade så att alla är riktade mot centrum av linsen. Vi kan se att endast de
dioder som är närmast den optiska axeln (mitten) fokuseras till en jämn ljusfläck
medan ljuset från de mer perifera dioderna smetas ut.
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Figur 3.4: Simulering av 21 IR-dioder och en plano-konvex lins.

En lösning är att använda flera linser, kanske en för varje IR-diod. Det bör räcka
med enkla plastlinser och då behöver kostnaden ändå inte bli speciellt hög.

3.1.4. Cylindrisk lins

Istället för att fokusera IR-ljuset i diskreta fläckar kan vi låta raden med IR-dioder
fokuseras till en linje med hjälp av en cylindrisk lins. Fördelen är att vi kan använda
många IR-dioder som sitter tätt för att öka ljusflödet. I denna rapport undersöks
bara fallet med diskreta ljusfläckar och inte "ljuslinjer" men de flesta resultat går
utan vidare att applicera även på en ljuslinje. Figur 3.5 visar en simulering i SOL där
en rad med 25 infraröda dioder, på 5 cm avstånd från varandra, fokuseras av en
planokonvex cylindrisk lins. Varje punkt på skärmen i figuren representerar träffen
från en stråle i simuleringen. Avståndet till skärmen är 2 m och f=170mm.
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Figur 3.5: Simulering i SOL av 25 IR-dioder och cylindrisk lins.
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Fördelen med en cylindrisk lins är att vi får möjligheten att mäta avståndet längs
hela linjen och inte enbart i diskreta fläckar. Dessutom går det lätt att öka ljusflödet
genom att använda fler IR-dioder. Nackdelen är att en tillräckligt stor cylindrisk lins
är svår att få tag på.

3.2 Labkonstruktion
För att praktiskt undersöka egenskaperna hos den beskrivna avståndsmätaren
byggdes en förenklad prototyp. Den bestod av endast en IR-diod som fokuserades
av en planokonvex sfärisk lins. IR-dioden var en 5mm SFH484-2 från Siemens som
avger IR-ljus kring våglängden 880nm. IR-ljuset fokuserades till en fläck som i CCD-
kameran motsvarade ca 20-25 pixlar i diameter. Ett optiskt interferensfilter med
centerfrekvens på 895nm och med bandbredd 58nm användes till kameran för att
minska störande omgivningsljus. CCD-kameran som användes var en svartvit JAI-
235 med en upplösning på 768x494 pixlar. Kamerans känslighet vid våglängden
880nm var ca 15% av dess maximala känslighet som ligger omkring våglängden
500nm. Objektivet var av märket Cosmicar, f=8mm. Kameran anslöts till en PC med
ett Matrox digitaliseringskort med en 8 bitars A/D omvandlare. De digitaliserade
bilderna fördes över till Matlab för bildanalys.

Figur 3.6: Labkonstruktion av avståndsmätaren. Till vänster ses CCD-kameran
och till höger ljuskällan bestående av en IR-diod och en planokonvex lins.

4 Digitalisering
Motivet avbildas i CCD-kameran på ett litet halvledarchips som består av en matris
av ljuskänsliga punkter (pixlar). Den bild som projiceras på chipset är analog och
resultatet blir att bilden samplas tvådimensionellt i x- och y-led. Den samplade
bilden överförs från CCD-sensorn och görs om till en analog videosignal som kan
visas på en TV eller tas in i en dator för att analyseras. För att ta in videosignalen i
en dator krävs att den i sin tur samplas av ett digitaliseringskort (framegrabber). Det
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finns även kameror som kan ge en digital utsignal direkt utan att gå omvägen via en
analog videosignal men dessa är än så länge ovanliga. Om digitaliseringskortet
samplar med tillräckligt hög frekvens så ska upplösningen hos bilden inte behöva
försämras ytterligare i detta steg. Däremot sker en kvantisering av signalen.

Ofta använder sig ett digitaliseringskort av 8 bitar för att representera intensiteten
hos varje pixel vilket ger 256 olika nivåer mellan svart och vitt. Om bakgrundsljuset
är kraftigt måste en liten bländare användas och det leder till att ljuset från de
infraröda dioderna bara kommer att uppta en liten del av dessa nivåer. Vi får därför
en kraftig kvantisering.

4.1 Sampling
Samplingen som sker på CCD-sensorn kan beskrivas med formeln
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där ),( yxps är fördelningen av ljuskänslighet hos varje bildpunkt (pixel).

Utseendet hos ),( yxps beror på vilken typ av CCD-sensor som används. Det är svårt
att göra hela pixelns yta ljuskänslig hos en CCD-sensor. En del av ytan behövs för
signalledare och en del för att mellanlagra pixelns värde. Kvoten mellan andelen
ljuskänslig yta och pixelns totala yta kallas för fyllnadsfaktor. För en svartvit CCD-
kamera är pixlarna normalt kvadratiska liksom den ljuskänsliga ytan hos varje
pixel. Fyllnadsfaktorn kan variera mellan 20% och 100% beroende på hur CCD-
sensorn är uppbyggd. ),( yxps  kan ofta approximeras till en kvadrat med likformig
ljuskänslighet se Figur 4.1.
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Figur 4.1: Skiss av CCD-sensor med 30% fyllnadsfaktor.
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Insignalen(bilden) blir medelvärdesbildad över varje pixels ljuskänsliga område
vilket ger effekten av ett lågpassfilter. Resultatet av detta är att bilden smetas ut
något innan samplingen och ju större den ljuskänsliga delen är ju mer smetas bilden
ut. I frekvensplanet får vi att

)(sin)(sin),( 2121 afcafcffPs = , (7)

det vill säga en tvådimensionell sinc-funktion. I praktiken blir alltså signalen
lågpassfiltrerad.

De flesta konsumentvideokameror med CCD-sensor använder en teknik som kallas
interline transfer. Det innebär att hela den samplade bilden på mycket kort tid (ca
1µs) kan flyttas över till ett temporärt minne på CCD-sensorn. Det gör att CCD-
sensorn kan fungera som elektronisk slutare och därför behövs ingen mekanisk
slutare. Nackdelen är att det temporära minnet tar plats. Varje pixel måste förutom
den ljuskänsliga detektorn innehålla en temporär lagringsplats för pixelns värde.
Det gör att fyllnadsfaktorn blir låg, ända ner till 20% och ljuskänsligheten minskar.
Kameran som används i labkonstruktionen är en sådan kamera.

Kameran i labkonstruktionen antas ha en ha en fyllnadsfaktor på 25% och
centrumavståndet mellan pixlarna är myxL µ4,8=∆=∆= vilket ger

samplingsfrekvensen 1310119/1 −⋅≈= mLsξ och ett värde LLa 5,025,0 2 == . Ekvation
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vilket får betraktas som en obetydlig dämpning. Om bilden har större bandbredd än
vad Nyquistfrekvensen tillåter kommer vi att få vikning när bilden samplas på
CCD-sensorn. Att pixlarnas ljuskänsliga del har en viss utbredning gör att bilden
lågpassfiltreras något före samplingen men för en CCD-sensor som har 25%
fyllnadsfaktor är detta mycket marginellt.

För jämförelse med exemplet ovan så får vi med en fyllnadsfaktor på 100% att

40,0)
2
1(sin)

2
,

2
( 2 ≈= cffP ss

s  vilket är något bättre men vikning måste ändå beaktas.

Det finns dock CCD-sensorer som kombinerar pixelrader med varandra så att rad 1
+ rad 2 ger första raden och rad 2 + rad 3 ger andra och så vidare. Detta kallas för
field-integration och kan ge en fyllnadsfaktor på upp till 200% i ena riktningen
eftersom de "virtuella pixlarna" överlappar varandra. Detta förbättrar dock inte
situationen eftersom samplingen och därmed eventuell vikning redan har skett
innan dessa ihopslagningar av rader sker. Bilden blir visserligen mer
lågpassfiltrerad men först när det redan är för sent. Se även referens [4] för en
liknande analys.
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4.1.1. Slutsats

Slutsatsen är att vid sampling av bilden kommer vikning att uppstå om inte bilden
kan bandbegränsas på något sätt. Detta måste tas i beaktande speciellt vid tekniska
tillämpningar. Om bilden enbart är till för mänsklig betraktelse så visar det sig att
normal vikning sällan upplevs som störande annat än i speciella fall (T ex randiga
skjortor i TV-rutan).

4.2 Vikning (Aliasing)
När en signal samplas måste samplingsfrekvensen vara minst dubbel så hög som
den högsta frekvensen i signalen (Nyquistfrekvensen). Om detta inte är uppfyllt
uppstår vikning som innebär att höga frekvenser felaktigt hamnar över de lägre
frekvenserna och förvanskar signalen. För att undvika detta använder man generellt
ett antivikningsfilter (församplingsfilter) som tar bort de frekvenser som ligger för
högt. På det sättet undviker digitaliseringskortet vikning vid sampling av
videosignalen. När det gäller den spatiella sampling som sker på CCD-sensorn är
det dock inte lika enkelt. Ett bildmotiv är i sig normalt inte bandbegränsat. Om
motivet innehåller höga frekvenser (skarpa kanter och små strukturer) och
upplösningen hos CCD-sensorn inte räcker till uppstår oönskad vikning. För att
förhindra detta behövs ett optiskt antivikningsfilter. I vanliga
konsumentsammanhang brukar dock inte vikningsproblemet beaktas och det kan
man ofta se som ett moarémönster som uppstår då t ex stängsel eller randiga
kostymer visas på TV. I tekniska sammanhang kan det dock påverka kvalitén på
resultatet och det är viktigt att vara medveten om fenomenet för att undvika
feltolkningar. Om det visar sig behövas finns det flera sätt att undvika vikning.

4.3 Optiska församplingsfilter
För att undvika vikning måste det höga frekvenserna i motivet filtreras bort. Det
finns flera naturliga antivikningsfilter i ett optiskt system som kan utnyttjas för att
begränsa bandbredden i bilden. De viktigaste är diffraktion, aberration och defocus.
I normala fall eftersträvar man att nå en så hög upplösning som möjligt då man
subjektivt upplever en skarp bild med vikning som bättre än en något suddig bild
utan vikning. I vårt fall däremot är vi bara intresserade av låga frekvenser (se
kapitel 7.3.3) och vill därför minimera störningar från högre frekvenser om möjligt.

Aberration  beror på att objektivet inte är kapabelt att göra en perfekt avbildning av
motivet. Aberrationen ökar vid större bländaröppning och beror främst på hur bra
objektivet är konstruerat.

Diffraktion är ett fysikaliskt fenomen som uppstår då ljus passerar genom en smal
öppning. Ljuset tenderar att böja av mot kanten på öppningen vilket då leder till en
viss utsmetning. Desto mindre öppningen är i förhållande till ljusets våglängd desto
mer sprider sig ljuset. Diffraktion är en fundamental egenskap hos ljuset på grund
av dess vågkaraktär och det går inte att bygga bort med ett bättre objektiv. Vid
synligt ljus och måttlig bländaröppning är diffraktionseffekten obetydlig för en
CCD-kamera men när våglängden ökar (infrarött ljus) och bländaren är liten kan
diffraktion vara den viktigaste faktorn som begränsar bandbredden i bilden.

Defocus betyder att motivet medvetet inte placeras i objektivets fokuspunkt. Genom
att t.ex. ställa in motivavståndet till oändligheten trots att motivet befinner sig nära
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får vi en utsmetning av bilden. Normalt undviker man detta eftersom en skarp bild
upplevs som bättre men i detta speciella fall då vi enbart vill lokalisera en ljusfläck
visar det sig att endast de låga frekvenserna är intressanta. Om avståndet till
motivet varierar kommer dock graden av utsmetning också att variera vilket gör
denna metod mindre lämplig här.

4.4 MTF beräkningar
Inom optik används ofta begreppet MTF (Modulation Transfer Function) som
betecknar absolutbeloppet av överföringsfunktionen hos ett optiskt system (OTF,
Optical Transfer Function). På motsvarande sätt finns PTF (Phase Transfer Function)
som alltså betecknar fasen i OTF. I praktiken bortser man ofta ifrån
fasinformationen och använder bara MTF när egenskaperna hos ett optiskt system
ska beskrivas. Linssystem, bländare och CCD-sensor ger var och en upphov till en
MTF-kurva som beskriver dess frekvenssvar. Även om optiska avbildande  system
normalt är tvådimensionella brukar man ange MTF som en endimensionell
cirkulärsymmetrisk funktion eftersom linser och andra optiska element ofta är
cirkulära.

4.4.1. Diffraktion

MTF på grund av diffraktion för ett ”perfekt” objektiv med en liten cirkulär
bländaröppning och för inkoherent ljus kan härledas till
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, där λ är våglängden, 
d
fF =  är objektivets bländartal och ξ är frekvensen, se

referens [1]. Figur 4.2 visar överföringsfunktionen för en diffraktionsbegränsad
optik. Denna kurva kan ses som en teoretisk övre gräns för upplösningen hos ett
objektiv. Aberration och andra effekter kommer att ge en kurva som ligger lägre än
den i figuren. Observera att frekvensen ξλFs =  är normaliserad så att
gränsfrekvensen är 1.
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Figur 4.2: MTF för diffraktionsbegränsat system.

Vid frekvensen 
Fλ

ξ 1= är överföringsfunktionen noll, endast lägre frekvenser än

denna kan passera objektivet. Diffraktionseffekten kan därför ses som ett optiskt
lågpassfilter och den maximala upplösningen hos en lins eller ett objektiv begränsas
strikt av

Fcutoff λ
ξ 1= . (11)

Högre frekvenser än cutoffξ kan inte passera. En annan vanligt använd gränsfrekvens
är Rayleighs upplösningskriterium som ger en gränsfrekvens

FRayleigh λ
ξ

⋅
=

22,1
1 (12)

där Rayleighξ  är en gräns där två närliggande punkter nätt och jämt kan urskiljas från
varandra.

Ofta är diffraktionen försumbar, men i optiska system med liten bländaröppning
kombinerat med lång våglängd på ljuset (infrarött ljus) eller lång brännvidd på
objektivet kan det begränsa den maximala upplösningen i systemet.

För att ta det optiska system som använts i labkonstruktionen som exempel:

En IR-diod ger ett ljus med en våglängd omkring 880nm och CCD-kamerans
objektiv har en brännvidd på 8mm. Avståndet mellan punkterna på CCD-sensorn är
8,4µm vilket motsvarar en samplingsfrekvens på ca 120 sampel/mm. För att helt
undvika vikning när signalen samplas på CCD-sensorn måste brytfrekvensen vara
högst halva samplingsfrekvensen, 60 cykler/mm. Om ovan givna värden sätts in i

(11) får vi 19
6010880
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. Om objektivets bländartal väljs ≥ 19

förhindras alltså vikning. Detta är en mycket liten bländare men den är inte alls
orimligt liten. Det använda objektivet klarar dock inte högre bländartal än 16.
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4.4.2. Aberration

MTF på grund av aberration är svårare att beräkna teoretiskt. Ofta mäts ett objektivs
totala MTF upp med speciell mätapparatur och de resulterande MTF kurvorna följer
med i specifikationen av objektivet. För olika inställningar av brännvidd och
bländaröppning fås olika MTF kurvor. Objektivets totala MTF består av den
samlade effekten av diffraktion, aberration och andra begränsningar. Det objektiv
som används i labkonstruktionen saknar tyvärr dessa kurvor men den totala MTF
kurvan måste ligga under den för diffraktion i Figur 4.2 eftersom aberrationen bara
kommer att tillföra ytterligare en lågpassfiltrering av bilden.

4.4.3. Defocus

Det går att beräkna MTF på grund av felaktigt inställt fokuseringsavstånd. Här
nöjer vi oss med att konstatera att för avståndskameran kommer det att ske en
utsmetning som är olika beroende på avståndet till mätpunkterna. Det går inte att
ändra fokuseringsavståndet löpande utan vi måste ställa in det på ett fast avstånd
t.ex. oändligheten. För objektivet i labkonstruktionen innebär oändligheten alla
avstånd > 0,5 meter.

4.5 Kontrollerad vikning
För det speciella fallet med avståndsmätning där bildinformationen enbart skall
användas till att lokalisera en ljusfläck visar det sig att endast de lägsta frekvenserna
är relevanta, se kapitel 7.3.3 och även referens [4]. Om vikning uppträder inom en
begränsad bandbredd behöver detta ej påverka mätresultatet. Om bandbredden i
bilden är större än Nyquistfrekvensen men mindre än samplingsfrekvensen
kommer vikningen att begränsa sig till frekvenser högre än noll och alltså inte
påverka lokaliseringen av ljusfläcken. Figur 4.3 visar ett exempel då signalen har en
bandbredd som överstiger Nyquistfrekvensen (fs/2) men inte samplingsfrekvensen
(fs). De frekvenser som överstiger fs/2 viks in enligt de streckade trianglarna i
figuren. Vi ser att så länge frekvensen ligger under fs så kommer vikningen inte att
påverka signalen kring frekvensen 0.

-fs/2 fs/2
f [Hz]

0

Figur 4.3: Kontrollerad vikning. Begränsad vikning tillåts men inte ända ner till
frekvensen noll.

Om vi vill bandbegränsa bilden precis tillräckligt för att undvika vikning vid
frekvensen noll med hjälp av diffraktion får vi enligt kapitel 4.4.1 att

bländartalet
s

F
λξ

1> , där ξs är samplingsfrekvensen. För labkonstruktionen innebär

detta att
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vilket är en fullt acceptabel storlek på bländaren.

4.6 Bildens frekvensinnehåll
Om vi utgår från idealfallet att bilden endast innehåller ljusfläckarna och inga
störningar går det enkelt att beräkna bildens frekvensinnehåll.

Om ljusfläckens form approximeras med en cirkelyta med diametern B och antar att
vi har en CCD-sensor med en fyllnadsfaktor på 25 % (a=0,5 pixlar) så kan vi beräkna
frekvensinnehållet för en ljusfläck som samplas på CCD-sensorn förutsatt att inga
andra effekter (t ex diffraktion) inverkar. I en dimension blir ljusfläcken en låda som
kan beskrivas som

))
2

()
2

((1)( BxuBxu
B

xf −−+= . (14)

Även den ljuskänsliga delen av en pixel modeleras som en låda:

))
2

()
2

((1)( axuaxu
a

xps −−+= . (15)

I frekvensplanet får vi:

)(sin)( 11 BcF ξξ = (16)

)(sin)( 11 acPs ξξ = . (17)

Efter faltning i det spatiella planet får vi:

)(sin)(sin)()()( 11111 acBcPFG s ξξξξξ == . (18)

Om vi använder enheten pixel i det spatiella planet betyder det att
samplingsfrekvensen är 1 (1 sampel/pixel) och Nyquistfrekvensen är 0,5. Den
heldragna kurvan i Figur 4.4 visar frekvensspektrum för en ljusfläck med en
diameter på 25 pixlar och vi kan se att den vid Nyquistfrekvensen har mycket lite
energi kvar. Vikning på grund av höga frekvenser i ljusfläcken kommer därför inte
att vara något större problem så länge ljusfläcken är stor. De streckade kurvorna
visar spektra för andra diametrar. Vi ser att ju mindre ljusfläcken är desto högre
frekvenser innehåller den. Då ljusfläcken börjar bli några få pixlar i diameter eller
mindre kommer den att ha relativt mycket energi kvar även vid frekvenser över
Nyquistfrekvensen och då måste vikning beaktas.
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Figur 4.4: En cirkulär ljusfläcks frekvensinnehåll för olika diametrar.

4.7 Kvantisering
Kvantisering betyder att de analoga nivåerna i en signal måste delas upp i diskreta
nivåer för att kunna representera signalen med ett heltal med begränsat antal bitar.
Om 8 bitar finns till förfogande måste signalen delas upp i 28=256 nivåer där t ex
noll betyder svart och 255 vitt. Kvantiseringen sker i digitaliseringskortet som gör
om CCD-kamerans analoga videosignal till en digital bitström. Vanligast är linjär
kvantisering där avstånden mellan kvantiseringsnivåerna är lika.

Eftersom kvantisering även innebär att en undre och en övre gräns måste sättas på
signalens amplitud, uppstår det problem om signalens amplitud ligger utanför
dessa gränser. Bottning (clipping) uppstår om signalens amplitud är större (eller
mindre) än de gränser som satts. Detta leder till att signalen kan bli kraftigt
förvanskad. För att undvika detta sätts ofta gränserna efter värsta fallet men detta
leder istället till att alla kvantiseringsnivåer inte utnyttjas i normalfallet.

Avståndsmätaren är speciellt utsatt för detta problem då det svaga ljuset från
lysdioderna superponeras på det starka bakgrundsljuset utomhus.

Exempel: Om vi använder 256 kvantiseringsnivåer för att representera
intensitetsnivåerna i den bild som kommer från CCD-kameran kommer nivå 0 att
motsvara svart och nivå 255 den högsta intensiteten i bilden. Utomhus får en ljus sten
intensitetsnivån 230 på grund av solbelysning och om den även belyses med lysdioderna
höjs nivån till 238. Skillnaden i intensitet mellan ljusfläcken och bakgrunden blir alltså
bara 8 nivåer och det är denna mycket lilla nivåskillnad som skall användas för
lokaliseringen av ljusfläcken. Det dynamikomfång i bilden som är intressant för
avståndsmätningen har här bara 8 kvantiseringsnivåer och detta kan försämra
mätningarna.
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Kvantiseringseffekten kan ses som brus och kallas ofta för kvantiseringsbrus. Det
visar sig att signal-brusförhållandet på grund av kvantiseringsbrus blir (se referens
[6]):

[ ]dBBSNR B 62log10 2
10 == (19)

, där B är antal bitar som den linjära kvantiseraren använder. I exemplet ovan
kvantiseras signalen med 3 bitar (8 nivåer) och vi får SNR=18 dB.

Idealt vore om övre och undre gränserna för kvantiseringen kontinuerligt kunde
anpassas till det önskade området så att alla bitar används för att representera
nivåer i ljusfläcken och inte skillnader i solbelysning. Detta går med en del dyrare
digitaliseringskort. Alternativt kan en A/D-omvandlare med fler bitar användas vid
digitaliseringen för att därigenom minska kvantiseringsbruset.

4.8 Slutsatser
Vi har konstaterat att den spatiella samplingen på CCD-sensorns yta i allmänhet
kommer att orsaka vikning om inte detta aktivt förebyggs med någon
frekvensbegränsande åtgärd. Vikningen innebär att allt för höga frekvenser "viks"
ned över lägre frekvenser så att bilden förvanskas. Detta kan leda till systematiska
fel i mätningarna. Eftersom avståndsmätaren arbetar med infrarött ljus är
diffraktion en möjlig motåtgärd. Genom att minska bländaröppningen tillräckligt
bandbegränsas bilden och vikning kan undvikas. Det visar sig i praktiken att för att
helt undvika vikning med hjälp av diffraktion så blir bländaröppningens storlek allt
för liten för att vara användbar för vår tillämpning. För avståndsmätaren krävs dock
endast att de relativt låga frekvenserna i motivet bevaras. Högre frekvenser är
ointressanta när det gäller att lokalisera en ljusfläck. Genom att tillåta begränsad
vikning så att de lägsta frekvenserna i bilden bevaras medan de högre blir något
förvanskade går det att använda diffraktionseffekten utan att bländaren behöver
vara allt för liten. För den labkonstruktion som beskrivs är kravet att bländartalet
måste vara större än 9,5. Problemet med vikning uppkommer främst då ljusfläcken
är liten. När ljusfläcken är stor (>10 pixlar) är den tillräckligt bandbegränsad i sig
själv för att vikningen skall vara försumbar. Yttre störningar kan dock orsaka
vikning.

Kvantisering är ett problem i avståndsmätaren eftersom större delen av alla
kvantiseringsnivåer går åt till att representera bakgrundsljuset. Med dyrare
digitaliseringskort och mer avancerad styrning av digitaliseringsprocessen bör det
gå att förbättra dynamiken betydligt.

5 Optik

5.1 Infraröd ljuskälla
Ljuskällan består av infraröda lysdioder som fokuseras till ljusfläckar. Hur stor
irradiansen blir beror i mycket hög grad på avståndet och hur väl ljuset från dioden
kan fokuseras. Irradiansen är ett mått på strålningsflödet [W] per m2.

Den SFH484-2 IR-diod som används i försöken ger totalt ifrån sig ett strålningsflöde
på ca 25mW. Omkring hälften av detta fokuseras av linsen och bildar en ljusfläck
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dvs 12,5mW. Av detta strålningsflöde kommer ca 2/3 att kunna passera kamerans
interferensfilter. Ljusfläckens storlek kommer att öka med avståndet. Följande tabell
visar ljusfläckens storlek och irradiansen för några olika avstånd.

Avstånd
[mm]

Diameter
ljusfläck [mm]

Genomsnittlig
irradians [W/m2]

Irradians för 866nm < λλλλ <
924nm [W/ m2]

500 13 94 63
1000 17 55 37
1500 25 25 17
2000 40 10 7
2500 52 6 4
3000 54 5 3

5.2 Bakgrundsljus
Eftersom avståndsmätaren skall kunna fungera utomhus måste bakgrundsljus från
solen beaktas. Direkt solljus är mycket starkt, många gånger starkare än ljuset från
de infraröda lysdioderna. Det är svårt att exakt bestämma belysningen eftersom det
beror på många faktorer som plats på jordklotet, väder, tid på dygnet och tid på
året.

Vi begränsar oss till att undersöka solstrålningen vid de våglängder som passerar IR
filtret som används i labkonstruktionen. Detta filter är ett interferensfilter med
mycket branta egenskaper. Det har en centerfrekvens på 895nm och en bandbredd
på 58nm.

Vi hämtar värden på solens spektrala irradians ur referens [5]:

Zenith
vinkel

Spektral
irradians vid
λλλλ=890nm
[W/(m2µµµµm)]

Spektral irradians för
866nm < λλλλ < 924nm
[W/(m2µµµµm)]
(Medelvärde)

Irradians för
866nm < λλλλ < 924nm
[W/m2]

0° 843 768 45
60° 756 664 39
75,5° 680 582 34

Zenith vinkeln är vinkelns mellan solens verkliga läge och Zenith. Vinkeln 0°
betyder alltså att solen står rakt ovanför jordytan och detta kan aldrig uppkomma i
Sverige. Vi ser dock att irradiansen inte skiljer så mycket så länge vinkeln är måttlig.
Irradians är den instrålade effekten på 1 m2  yta vid havsnivå. Spektral radians är
irradians per våglängdsenhet. Utifrån dessa parametrar beräknas vilken effekt/m2

som ligger inom det våglängdsområde som kamerafiltret släpper igenom. En solig
sommardag i Sverige kan vi alltså räkna med att ca 40 W/m2 belyser marken sett
igenom det smalbandiga filtret i labkonstruktionen.

Jämför dessa värden med de för ljuskällan i kapitel 5.1. På två meters avstånd klarar
IR-dioden bara att belysa fläcken med ca 7 W/m2 medan solen lyser med omkring
40 W/m2 trots att vi använder ett mycket smalbandigt filter som spärrar mot allt ljus
med "fel" våglängd.
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5.3 Ytors reflektiva egenskaper
Hur mycket och på vilket sätt en yta reflekterar ljus beror på ytans egenskaper,
varifrån ljuset kommer och varifrån den betraktas. Om ytan är matt sprids det
inkommande ljuset åt alla håll medan om ytan är blank så reflekteras ljuset i
huvudsak åt ett håll. Både färg och blankhet har stor betydelse för hur mycket ljus
som reflekteras.

Eftersom avståndsmätaren kommer att mäta på okända material går det inte att
anta något om ytan som ljusfläcken träffar. Den kan ha olika egenskaper på olika
ställen t ex olika färger och detta kommer att leda till att även om ytan belyses jämt
så kan ljusfläcken få ett oregelbundet utseende. Om ytan är blank eller speglande
kommer med stor sannolikhet inte det reflekterade ljuset att studsa tillbaka mot
kameran och det går därför inte att mäta avståndet till allt för blanka material.

I praktiken går det inte att gör så mycket åt dessa problem utan det är
begränsningar som vi får leva med. Nackdelen med att ha en stor utspridd ljusfläck
är att den lätt blir missformad eller uppdelad i flera ljusfläckar på grund av att
motivet är oregelbundet vilket gör mätningar svårare och precisionen sämre.

6 Brus i CCD-kameran
Utöver det redan beskrivna bakgrundsljuset (kapitel 5.2) så finns det flera störande
bruskällor i systemet. Dels systematiska som t ex vikning (kapitel 4.2) och
oregelbundna mätytor (kapitel 5.3), dels kvantiseringsbrus (kapitel 4.7), och dels
kamerabrus som kommer att beskrivas i detta kapitel.

6.1 CCD Sensor
CCD-sensorn innehåller en rad olika bruskällor. De viktigaste är hagelbrus,
grundbrus och mönsterbrus se referens [2]. Grundbrus (noise floor) betecknar här den
brusmatta som alltid finns närvarande även i totalt mörker och den består
egentligen av flera bruskällor både i sensorn och i förstärkarelektronik. Hagelbrus
(shot noise) och mönsterbrus (pattern noise) beror båda av mängden fotoner och
ökar med ljusmängden. Vid lågt ljusintag är endast grundbruset relevant men vid
högre ljusintag tar hagelbrus och mönsterbrus överhand.

Grundbruset beror bland annat på termiska effekter i sensorn och det går att minska
genom kylning.

Hagelbrus beror på att ljuset är kvantiserat i form av fotoner som kommer att träffa
sensorn enligt en poissonfördelning. Variansen hos fördelningen är lika med
medelvärdet av signalen. Detta brus kommer alltså att öka som roten ur
signalstyrkan. Detta brus går inte att undvika eftersom det beror på ljusets
fundamentala egenskaper.

Mönsterbruset beror på att varje pixel har en något skiftande känslighet för ljus. Det
går att kompensera för detta genom att sätta en individuell förstärkningsfaktor för
varje pixel men detta kräver att kameran kalibreras mot en ljus yta och är även
beräkningskrävande.

I labkonstruktionen görs inget för att minska dessa bruskällor. Kameror med kyld
CCD-sensor är mycket dyra och vinsten förmodligen inte så stor då vi arbetar med 8
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bitars kvantisering. Mönsterbruset kan vara värt att kompensera för men detta
kräver ytterligare en kalibreringsprocess. Om digitaliseringskortet har mer än 8
bitars upplösning bör dock möjligheterna undersökas ytterligare.

7 Bildanalys

7.1 Förbehandling
För att sortera ut det ljus som kommer från de infraröda lysdioderna från
bakgrundsljuset tas två bilder direkt efter varandra. Den första bilden tas med
lysdioderna påslagna och den andra när de är avslagna. Genom att subtrahera dessa
bilder skapas en skillnadsbild där det statiska bakgrundsljuset subtraheras bort
medan ljuset från lysdioderna är kvar. Kvar blir också slumpmässigt brus i bilden.
Om bilderna med och utan IR-källa betecknas gIR(m,n) och g0(m,n) och vi antar att
bakgrundsljuset är konstant oförändrat mellan de två bilderna får vi att:

),(),(),(),( nmnnmpnmpnmg IRIRbIR ++= (20)

),(),(),( 00 nmnnmpnmg b += (21)

),(),(),(),(),( 0 nmnnmpnmgnmgnmg IRIR +=−=∆ (22)

där pb(m,n) är bakgrundsljuset och pIR(m,n) är ljuset från IR-dioderna.
n(m,n)=n0(m,n)+ nIR(m,n) betecknar det slumpmässiga bruset.

Om bakgrunden inte är statisk utan förändras, t ex om roboten rör sig eller något i
bakgrunden flyttar sig är det viktigt att de två bilderna kan tas med kort mellanrum
för att minimera störningar i skillnadsbilden. I denna analys antar vi att tiden är
tillräckligt kort för att inte störningar skall uppkomma. Man kan tänka sig att man
utifrån robotens rörelse delvis kan kompensera för dessa fel men detta är utanför
denna rapports gränser.

7.2 Metoder för att hitta ljusfläcken
De metoder som studeras här bygger på att IR-ljuset sprids i diskreta fläckar längs
en linje framför roboten. Varje ljusfläck kommer att avbildas någonstans längs en
viss kolumn i CCD-kameran. Ljusfläckarnas vertikala position beror av avståndet
medan deras horisontala position är konstant. Ljusfläckarnas centrum kommer
därför alltid att befinna sig på vissa kända kolumner i bilden och då vi söker deras
position behöver vi endast söka vertikalt. Figur 7.1 visar nio ljusfläckar på olika
avstånd. De streckade linjerna markerar de "centrumkolumner" längs vilka
ljusfläckarna kommer att hamna. Varje ljusfläck är några 10-tal pixlar bred och
täcker därför flera kolumner runt centrumkolumnen.
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Figur 7.1: Schematisk skiss av ljusfläckarnas avbildning på CCD-sensorn. De
vertikala positionerna ger avståndet till respektive ljusfläck.

7.2.1. Hitta toppvärde

Den enklaste och snabbaste metoden söker helt enkelt av bilden längs
centrumkolumnerna för att hitta intensitetsmaxima. Pixeln med största värdet
tolkas som ljusfläckens ungefärliga position och utifrån den används någon
centrumbestämmande metod för att mer noggrant bestämma positionen.

Detta fungerar bra om ljusfläcken har betydligt högre intensitet än bakgrundsbruset
i bilden och är mycket beräkningseffektivt. Dock utnyttjar metoden inte alls att
ljusfläcken har en viss (delvis känd) utbredning. Metoden är känslig för små men
ljusstarka störningar och är helt oduglig om bakgrundsbruset är starkt och signal-
brusförhållandet (SNR) är lågt. För avståndsmätaren går det ej att använda denna
metod.

7.2.2. Toppvärde efter superponering

En annan enkel men något mer beräkningskrävande metod är att först superponera
ett antal intilliggande kolumner i bilden och sedan söka efter toppvärdet i den
resulterande summakolumnen. Ljusfläcken upptar en cirkulär area i bilden med en
diameter på några 10-tal pixlar. Närliggande kolumner kommer att innehålla
ungefär samma signal från ljusfläcken medan bruset i kolumnerna är helt
oberoende. Vid superponeringen adderas signalernas amplitud (ljusfläcken) medan
brusets standardavvikelse endast ökar med N där N är antal signaler som
superponeras. Om vi definierar signal-brusförhållandet enligt:

2
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10log10
n

peakA
SNR

σ
= (23)

där Apeak är maximala amplituden hos orginalsignalen (utan brus) och σn2 är
variansen hos bruset får vi efter N superponeringar:

2

2

102

2

10 log10
)(

)(
log10

n

peak

n

peak
N

AN

N

AN
SNR

σσ

⋅
=

⋅
= . (24)

Vi ser att för varje dubbling av antalet superponerade kolumner så får vi ca 3dB
bättre signal-brusförhållande. I Figur 7.2 visas en superponering av fem kolumner.
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Den nedersta kolumnen visar resultatet och det går tydligt att se att bruset har
minskat i förhållande till signalen.

Ljusfläckens position

Kolumn 1

Kolumn 2

Kolumn 3

Kolumn 4

Kolumn 5

∑∑∑∑

Figur 7.2: Superponering av 5 kolumner i samma ljusfläck. Signal-
brusförhållandet ökar.

7.2.3. Tvådimensionellt matchat filter

Genom att superponera kolumner enligt kapitel 7.2.2 går det att kraftigt förbättra
möjligheterna att urskilja ljusfläcken från bruset. Det går dock att gå ytterligare ett
steg i kampen mot bruset.

Om vi vet att en ljusfläck med ett visst förutbestämt utseende u(m,n) finns
någonstans i den brusiga bilden kan vi göra ett tvådimensionellt linjärt filter h(m,n)
som maximerar signal-brusförhållandet för just denna ljusfläck. Om bruset i bilden
antas vara vitt (samma effekt i hela frekvensbandet) går det att visa att det bästa
matchande filtret är signalen själv fast med omkastade axlar se referens [6]:

),(),( nmunmh −−= (25)

Den filtrerade signalen blir:
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Genom att söka efter maxima i den filtrerade signalen går det att hitta den mest
troliga positionen för ljusfläcken.

Den tvådimensionella faltningen i filtret kan vara beräkningskrävande speciellt om
u(m,n) är stor. För det speciella fallet här går det dock att göra flera förenklingar.

Vi vet att ljusfläcken ligger längs en viss kolumn i bilden och därför kommer vi bara
att behöva falta längs den kolumnen. Vi kan approximera ljusfläcken med en
cirkelarea med likformig intensitet där vi antingen har intensitet (1) eller inte (0) och
det gör att det istället för multiplikationer går att använda enkla OCH-operationer.
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7.2.4. Effektivare implementation av matchat filter

Genom att tillåta en liten försämring av det tvådimensionella matchade filtret i
föregående kapitel går det att förenkla implementationen betydligt. Istället för att
göra en beräkningskrävande tvådimensionell faltning mellan filtret ),( nmh  och
bilden, superponerar vi istället kolumnerna i både filtret ),( nmh  och bilden ),( nmg∆

och vi får:

∑=
n

nmhmh ),()( (27)

∑ ∆∆ =
n

nmgmg ),()( . (28)

Därefter görs en endimensionell faltning:

∑ ∆∆ −=∗=
'

)'()'()()()(
m

dsemimatche mgmmhmgmhmg . (29)

Om filtret matchar ljusfläcken kommer det att ge nästan samma resultat som det
tvådimensionella filtret. Skillnaden ligger i att något mer brus kommer igenom
detta filter. Om vi antar att ljusfläcken är cirkulär med likformig intensitet kommer
den superponerade versionen av filtret att få följande form:

0 4 8 12 16 20 24
5

10

15

20

25

Figur 7.3: Superponerat matchat filter (25 pixlar).

Simuleringar visar att detta filter endast är marginellt sämre än det
tvådimensionella matchade filtret.

För att effektivisera implementationen ytterligare går det att approximera  filtret i
Figur 7.3 med endast en rektangel. Detta kommer att fungera precis som ett
lådformat tvådimensionellt filter. Vi kan tolka det som att vi har approximerat den
cirkulära ljusfläcken med en kvadrat och förlusten är att ytterligare något brus
kommer igenom filtret. Fortfarande är dock skillnaden mot det ideala fallet liten.
Det extra brus som införs jämfört med det tvådimensionella filtret utgörs av
skillnaden mellan kvadraten och dess inskrivna cirkel. Denna ökning är marginell
vilket också visar sig vid simuleringarna.

7.2.5. Slutsatser

Av de ovan beskrivna metoderna är endast de som bygger på ett matchat filter
tillräckligt bra för att kunna användas för avståndsmätaren. Av dessa bör någon av
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metoderna beskrivna i kapitel 7.2.4 användas eftersom de är de mest
beräkningseffektiva utan att försämra resultatet nämnvärt.

7.3 Metoder för att bestämma centrum
När ljusfläcken väl är hittad i bilden gäller det att noggrannare bestämma dess
centrum. De metoder som beskrivs ovan kan endast ge positionen med hela pixlar
och onoggrannheten är oftast större än så. Genom att använda en centrumvägande
metod går det att uppnå en onoggrannhet på delar av en pixel.

Vi vill positionsbestämma ljusfläckarna längs en dimension, kolumnerna, eftersom
positionen i den andra dimensionen redan är känd. I beräkningen av centrum för en
ljusfläck är det därför bara intensitetsfördelningen längs kolumner som är
intressanta och vi benämner denna för g(m). Precis som  i kapitel 7.2.2 bör vi
superponera ett antal kolumner från samma ljuskälla för att höja signal-
brusförhållandet. Vi får att
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, där k är centrumkolumnen för den aktuella ljusfläcken. Antal kolumner som
superponeras blir 2L+1.

7.3.1. Tröskling

Vid tyngdpunktsberäkning i kapitel 7.3.3 är det viktigt att brusnivån utanför själva
ljusfläcken hålls så låg som möjligt. Bruset kommer att tolkas som en del av
ljusfläcken och förändrar tyngdpunkten.

En metod att minska bruset utanför ljusfläcken är att bestämma en tröskelnivå.
Under tröskelnivån tolkas signalen som noll. Trösklingsfunktionen T(a) definieras
av
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där a är amplituden och Tmin är tröskelnivån. Figur 7.4. visar ett exempel på effekten
av tröskling.

Figur 7.4: Exempel på tröskling. Värden under en viss bestämd nivå "nollas".

Nackdelen med tröskling är att en del av informationen i signalen skärs bort och
detta inför ett systematiskt fel i beräkningarna. Felet på grund av brus minskar
medan de systematiska felet på grund av tröskling i sig ökar. I praktiken måste vi
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försöka hitta en lämplig trösklingsnivå som minimerar summan av de båda felen. I
referens [4] visar man med simuleringar hur stort det systematiska felet blir vid
olika trösklingsnivåer.

7.3.2. Fönstring

För att minimera brusets inverkan på tyngdpunktsberäkningarna bör vi ta bort de
delar av signalen som inte innehåller någon relevant information. Om vi har hittat
ljusfläckens position med någon av metoderna i kapitel 7.2 kan vi med
utgångspunkt från fläckens förväntade storlek klippa ut den delen av signalen som
innehåller ljusfläcken och begränsa tyngdpunktsberäkningen till denna del. På
samma sätt som med tröskling finns det även en baksida med metoden. Om fönstret
görs smalt kring ljuspunkten kommer påverkan från bruset visserligen att
minimeras men samtidigt kapas en del information bort och vi får ett systematiskt
fel. Eftersom den första positionsberäkningen i kapitel 7.2 inte är så noggrann måste
vi även ta till en felmarginal för att inte kapa bort delar av ljusfläcken.

Enklaste metoden är att använda ett rektangulärt fönster med förutbestämd storlek.
Eftersom storleken på ljusfläcken varierar med avståndet måste fönsterstorleken
anpassas till ljusfläcken när den är som störst. Detta leder till att fönstret blir
onödigt stort för vissa avstånd och precisionen försämras.

Ett annat alternativ är att dynamiskt anpassa fönsterstorleken beroende på
avståndet. På detta sätt går det att optimera storleken för alla avstånd men det
kräver en ökad komplexitet hos fönstringsalgoritmen.

För att minska det systematiska felet går det att använda gaussiskt formade fönster
istället för rektangulära. Detta och andra aspekter på fönstring undersöks mer
utförligt i referens [3].

7.3.3. Tyngdpunktsberäkning (Center-Of-Gravity)

Den vanligaste och ofta bästa metoden för att bestämma centrum hos en ljusfläck är
att beräkna dess "tyngdpunkt" på samma sätt som för en massa. Tyngdpunkten (i en
dimension) ges av:
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, där g(m) är intensitetsprofilen för ljusfläcken se ekvation (30). Summatermerna i
ekvationen ovan kan även ses som den diskreta fouriertransformen av g(m).
Eftersom
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får vi att
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Alltså kan vi skriva om ekvation (32) som
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vilket visar att tyngdpunktsberäkningen endast beror av G'(Ω) och G(Ω) då
frekvensen Ω är noll. Brus och distorsion vid högre frekvenser än noll kommer inte
att påverka beräkning. Kontrollerad vikning som diskuterades i kapitel 4.5 kan
därför tillåtas nästan ända ner till frekvensen noll utan att försämra resultatet.

8 Simulering av brustålighet
Det intressantaste och viktigaste resultatet i analysen av avståndsmätaren, är dess
förmåga att fungera under dåliga förhållanden och främst dess tålighet mot brus.
För att kunna få mer omfattande resultat har det förutom praktiska försök, även
gjorts simuleringar av just bruståligheten. Endast förmågan att korrekt hitta
ljusfläcken i bilden har simulerats då den exakta precisionen inte är lika intressant.

Figur 8.1 visar resultatet från simuleringar med olika metoder för att hitta
ljusfläcken. Signal-brusförhållandet (SNR) på x-axeln definieras som
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SNR

σ
⋅= (37)

, där Apeak är ljusfläckens amplitud och σn2 är det normalfördelade brusets varians.
Varje mätpunkt representerar 1000 simuleringar. I simuleringarna är ljusfläcken
cirkulär  med diametern satt till 25 pixlar. En "korrekt lokalisering" är definierad till
att den hittade positionen är högst 10 pixlar från ljusfläckens riktiga centrum.
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Figur 8.1: Simulering av brustålighet.
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Simuleringarna visar den stora skillnaden mellan metoderna. Det intressanta
området är brytpunkten (knät) där andelen korrekt hittade ljusfläckar börjar avta. Vi
ser att för toppvärdesmetoden, där endast pixeln med maximal intensitet används,
börjar få problem redan vid ett signal-brusförhållande på 10 dB. Vid denna brusnivå
är ljusfläcken fortfarande väl synlig med blotta ögat.

För metoden med superponerade kolumner ökar känsligheten kraftigt och först vid
-5 dB börjar denna att fungera sämre. I simuleringarna har ljusfläcken en diameter
på 25 pixlar och följaktligen superponeras 25 kolumner vilket leder till den
förbättrade känsligheten. Vid denna brusnivå går det med ögat nätt och jämt att
urskilja var ljusfläcken befinner sig.

De metoder som utnyttjar hela ljusfläckens area för lokaliseringen fungerar allra
bäst. Först vid ca -12 dB börjar andelen korrekta lokaliseringar sjunka under 100%.
Skillnaden mellan det matchade filtret och de förenklade metoderna är mycket liten.
Vid en brusnivå på -12 dB går det inte med ögat att upptäcka ljusfläcken.

10 dB 

-5 dB 

-12 dB 

Figur 8.2: Ljusfläck vid olika signal-brusförhållande.

Figur 8.3 visar en mer detaljerad simulering av de metoder som baseras på det
matchade filtret. Varje mätpunkt representerar 5000 simuleringar men i övrigt med
samma förutsättningar som den föregående simuleringen. Dels syns det optimala
matchade filtret och dels den förenklade varianten av detta (se kapitel 7.2). Det
lådformade filtret är ytterligare en förenkling som ändå inte försämrar resultatet
nämnvärt. I simuleringen syns också två fall där det lådformade filtret är något för
stort (30 pixlar) alternativt något för litet (20 pixlar) jämfört med idealfallet 25 pixlar.
Eftersom ljusfläckens storlek kommer att variera något beroende på avståndet är det
viktigt att detta fel inte inverkar allt för mycket på mätningarna.
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Figur 8.3: Simulering av brustålighet, de bästa metoderna.

Vi ser som väntat att ju större del av ljusfläckens yta vi använder för att hitta fläcken
ju bättre blir tåligheten mot brus. De två metoder som är baserade på ett
tvådimensionellt matchat filter fungerar ungefär lika bra. Det förenklade
beräkningseffektiva filtret är endast marginellt sämre än det ideala
tvådimensionella filtret.

9 Praktiska försök
För att utvärdera huruvida avståndsmätaren kan fungera i praktiken har ett antal
försök gjorts. Dels inomhus både med och utan bakgrundsljus och dels utomhus
både i skugga och solsken.

Försöken visar att det förmodligen går att bygga en fungerande avståndsmätare för
utomhusbruk men i direkt solljus kan svårigheter uppstå. Eftersom bildanalysen
sker utifrån skillnaden mellan två bilder är det mycket viktigt att inget i bakgrunden
hinner förändras. Det är ett krav att de två bilderna kan tas med mycket kort
mellanrum så att t ex vajande växter och människor inte hinner flytta sig. I försöken
kunde inte detta uppfyllas på grund av mjukvaran till digitaliseringskortet.
Precisionen är under ideala förhållanden hög men minskar betydligt om mätytan
inte är plan och enfärgad.

9.1 Kalibrering
Först gjordes ett antal mätningar för att kalibrera avståndstabellen se kapitel 2.3.2.
Mätningarna utfördes inomhus i mörker för att minimera störningar och avståndet
mättes upp med måttband vilket bör ge tillräckligt hög precision för detta ändamål.
Avstånd mellan 0,3 och 3,3 m uppmättes med 1 dm intervall. Kalibreringsserier
gjordes för tre olika bländartal: 4, 5.6 och 11.
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9.2 Precision
Under ideala förhållanden i ett mörkt rum utan bakgrundsljus och med en plan
träffyta för ljusfläcken visar det sig att precisionen är bra. Standardavvikelsen för
upprepade mätningar på samma avstånd kan vara så låg som 0,03 pixlar vilket får
betraktas som mycket bra med tanke på den enkla utrustningen. På två meters
avstånd motsvarar det en standardavvikelse hos avståndet på ca 0,4 mm, maximal
avvikelse är ca 1mm. Figur 9.1 visar ett försök där 110 mätningar gjordes vid 11
olika avstånd med 1mm separation. Varje +-tecken representerar en mätning och
ringarna är medelvärdet av alla mätningar för ett visst avstånd. Avståndet är
omkring 2 meter och då motsvarar en ändring på 1 mm i avstånd en förflyttning på
ca 0,08 pixlar på CCD-kamerans sensor.
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Figur 9.1: Precisionsmätning utan bakgrundsljus mot en vit skärm på ca 2 meters
avstånd. 10 mätningar gjordes för varje avstånd.

Under realistiska förhållanden utomhus då mätning sker mot olika material med
olika form och struktur minskar precisionen avsevärt. Exakta mått på precisionen
under dessa omständigheter är svåra att ta fram då många olika faktorer spelar in.
Dessutom är det svårt att mäta upp avstånd på ett enhetligt sätt. En sned eller
oregelbunden yta har inget exakt definierat avstånd. Avståndet till en gräsmatta är
ännu mer odefinierat. I praktiken har onoggrannheten för mätningarna utomhus
oftast varit omkring ±2 centimeter (för någorlunda snälla ytor). För ändamålet är
denna precision fullt tillräcklig.

9.3 Störningskänslighet
Ett stort problem är att mätningarna utomhus ofta har störts av förändringar i
bakgrunden. Växter vajar i vinden och passerande moln förändrar belysningen från
solen. En av grundförutsättningarna för att avståndsmätaren skall fungera bra är att
två bilder kan tas så kort efter varandra att bakgrunden inte hinner ändras
nämnvärt mellan dem. Denna förutsättning har tyvärr inte kunnat uppfyllas med



38

labkonstruktionen på grund av brister i digitaliseringskortets mjukvara. Tiden
mellan bilderna har varit ca 1-2 sekunder medan en mer önskvärd tid hade varit
1/25 sekund eller mindre. På grund av detta har det ibland varit svårt att lyckas
med mätningarna men de mätningar som inte har dominerats av dessa
bakgrundsförändringar har visat på ett bra resultat.

I fullt solljus en vacker sommardag är det fortfarande möjligt att lokalisera en
ljusfläck på upp till omkring 2 meters avstånd men det behövs inte mycket för att
störa ut avståndsmätaren.

9.4 Svåra mätytor
För att uppnå hög precision och tillförlitlighet krävs att mätytorna där ljusfläcken
skall lokaliseras är snälla. En buske eller gräsmatta är betydligt svårare att mäta
avståndet till än t ex en vägg. Kanter och andra skarpa strukturer medför också
problem. Dessa problem är svåra att undvika men förhoppningsvis så kommer de
inte att inträffa allt för ofta i allt för många mätpunkter samtidigt. Om det inträffar
bör roboten betrakta detta som ett hinder och undvika det.

10 Förbättringsmöjligheter
Det finns flera sätt att förbättra prestandan hos avståndsmätaren. En del av
möjligheterna beskrivs i detta kapitel.

10.1 Ökad känslighet vid behov
I stark belysning (direkt solljus) kan det vara svårt att säkert lokalisera ljusfläcken
då den dränks i hagelbrus och kvantiseringsbrus. Om avståndsmätaren upptäcker
att signal-brusförhållandet är mycket lågt kan man tänka sig att roboten stannar
upp så att avståndsmätaren kan ta flera skillnadsbilder efter varandra av samma
scen. Dessa bilder kan därefter superponeras för att öka signal-brusförhållandet och
därmed säkerheten i mätningen. Resonemanget är detsamma som i kapitel 7.2.2 att
ljusfläcken adderas medan brusets standardavvikelse endast ökar med N eftersom
det är oberoende.

10.2 Starkare ljuskälla
Utvecklingen av lysdioder går snabbt framåt och hela tiden kommer mer ljusstarka
lysdioder ut på marknaden och högre ljusstyrka leder till bättre prestanda speciellt i
solljus. Genom att använda en cylindrisk lins som föreslogs i kapitel 3.1.4 går det
även att öka ljusstyrkan genom att använda fler lysdioder.

Det kan även vara intressant att använda synligt ljus istället för infrarött ljus som i
labkonstruktionen. Dels finns det gott om mycket högintensiva röda och gröna
lysdioder som dessutom är billiga eftersom dessa i hög utsträckning har börjat
ersätta lampor i t ex trafikljus. Dels kan de starkaste lysdioderna idag vara direkt
skadliga för ögat och synligt ljus ger, till skillnad från infrarött ljus, upphov till en
skyddande blinkreflex om ljuset blir för starkt. Till sist så har CCD-kameran bättre
känslighet för synligt ljus än för infrarött ljus. Solens irradians är dock högre i det
synliga området än i IR-området vilket delvis motverkar fördelarna.
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10.3 Undertryckning av mönsterbrus
Mönsterbrus uppkommer på grund av att varje pixel i CCD-sensorn har en något
varierande ljuskänslighet. Det går delvis att kompensera för detta fenomen genom
att kalibrera kameran mot en jämnt belyst vit skärm. Utifrån denna kalibrering går
det att ge varje pixel en unik förstärkningsfaktor som delvis kan kompensera för
variationerna. Nackdelen är att det är beräkningskrävande och att det innebär
ytterligare en kalibreringsprocess.

Eftersom avståndsmätaren subtraherar två bilder (med och utan ljusfläck) och gör
en skillnadsbild kommer det mesta av mönsterbruset som uppkommer på grund av
en ljus bakgrund att försvinna. Mönsterbruset som uppkommer på grund av
ljusfläcken är dock kvar. Detta borde inte ha någon större betydelse eftersom
ljusfläcken i normala fall är betydlig mindre ljusstark än bakgrundsljuset utomhus.
Anledningen till att jag inte har implementerat denna funktion är just att jag inte
tror den kommer att göra någon större skillnad.

10.4 Bättre digitaliseringskort
Utomhus vid starkt bakgrundsljus var kamerans bländartal omkring 16 för att CCD-
sensorn inte skulle bottna. Det digitaliseringskort som användes vid digitaliseringen
av bilderna kvantiserar signalen i 256 nivåer (8 bitar) och det gick inte att bestämma
nollnivå (svartnivå). Detta ledde till att endast några få av de övre
kvantiseringsnivåerna representerade skillnaden med respektive utan ljusfläck.
Skillnadsbilden blev därför mycket starkt kvantiserad.

Genom att använda ett mer avancerat digitaliseringskort med en A/D omvandlare
på t ex 10 bitar (1024 nivåer) istället för 8 skulle kvantiseringsbruset kunna minska
kraftigt. Dessutom bör nollnivån kunna anpassas till bakgrundsljuset så att fler av
kvantiseringsnivåerna kan utnyttjas för ljusfläckens dynamik istället för
bakgrundsljusets. Se även kapitel 4.7.

10.5 Intelligentare mätningar
I sin nuvarande form gör avståndsmätaren sin mätning och levererar resultatet
vidare. Till nästa mätning har den helt glömt bort den föregående mätningen. En
bättre men betydligt mer komplex lösning är att utifrån vissa antaganden om
omgivningen försöka bedöma kvalitet och rimlighet hos mätningarna genom att
följa förändringarna i avstånd. Om robotens rörelser är kända kan även detta
utnyttjas för att få tillförlitligare mätningar.

Referens [7] använder något som kallas för space-time analysis för att korrigera fel på
grund av att mätytornas färg varierar, att ytan inte är plan eller att ljusfläcken blir
delvis skymd. Metoden bygger på att analysera ljusfläckens förändring i tiden för
att därigenom kunna göra bättre mätningar.

11 Slutsatser
Analys och praktiska försök visar att det går att konstruera en avståndskamera som
fungerar under de givna förutsättningarna, dvs med vanliga lysdioder som
ljuskälla, utomhus i solljus och på avstånd under 2 meter. Den avståndsmätaren
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som byggdes på försök har dock ett antal brister som måste rättas till i en riktig
konstruktion. Den viktigaste är att tiden mellan två digitaliseringar måste minska
för att därigenom minimera fel på grund av förändringar i bakgrunden.

Vidare har simuleringar visat att de bästa metoderna för att finna ljusfläcken i en
brusig bild klarar betydligt sämre signal-brusförhållanden än de enklare metoderna.

Onoggrannheten är under ideala förhållanden mycket god, under 1 mm på 2 meters
avstånd. Däremot försämras precision betydligt om mätytan inte är plan och
vinkelrät mot mätaren eller om den är ojämnt färgad. Utomhus med verkliga
mätobjekt är onoggrannheten omkring 2 cm på två meters avstånd vilket
fortfarande är fullt acceptabelt. Svåra ytor som buskar, gräs och kanter kan dock ge
sämre resultat.

I vissa situationer går det inte att mäta avstånd. Ljusfläcken kan bli skymd eller
splittrad i flera delar vilket gör det svårt eller omöjligt att lokalisera den. Detta beror
på fundamentala egenskaper hos metoden med triangulering och är svårt att
undvika. Risken att hamna i en sådan situation ökar om ljusfläcken är stor eller om
avståndet mellan kamera och ljuskälla är stort.

För den beskrivna avståndsmätaren är vikning inget problem dels eftersom
ljusfläcken är stor och i sig själv tillräckligt bandbegränsad, dels eftersom diffraktion
kommer att bandbegränsa bilden.
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Bilaga I  Beskrivning av SOL
SOL (Simulation Of Light) är en uppsättning Matlab-funktioner för att kunna göra
enkla strålföljningsmodeller med olika linser, speglar och strålkällor. För att
använda funktionerna krävs viss grundläggande kunskap i Matlab och optik. Alla
funktionerna är kortfattat dokumenterade på Engelska i Matlab. För att få fram
hjälpen för en funktion skriv: ”help <namnet på funktionen>” t ex ”help
refractSphere”. För att få en lista över alla kommandon skriv "help SOL".

Ljus representeras som en uppsättning strålar som har en startpunkt och en
riktning. Det finns funktioner för att hitta skärningspunkter, beräkna reflexioner och
brytning i olika material. Ytorna kan vara plana, sfäriska eller cylindriska.

Resultat kan visualiseras antingen 3-dimensionellt med strålar och linsytor eller på
en 2-dimensionell träffskärm där strålarnas skärning med ett plan visas som
punkter.

Ljusstrålar definieras med hjälp av två matriser. Den första matrisen definierar
startpunkten för strålarna och har formatet
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Den andra matrisen bestämmer riktningen för dessa strålar,
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De två matriserna måste vara lika stora och ha tre kolumner och en rad för varje
stråle som definieras.

En koordinat anges som en 1x3 matris [x y z] och en normals riktning anges som en
riktningsvektor  [dx dy dz].

Skärningspunkter

t = intersectPlane( r0, rd, <punkt i planet>, <normal till planet> )

Hittar skärningspunkten mellan strålarna, definierade av r0 och rd, och ett plan.
Resultatet är en vektor med avståndet från strålarnas startpunkt till
skärningspunkten, t. Skärningspunktens koordinater blir då r0+rd.*[t t t]. Saknas
skärningspunkt med någon stråle returneras ett komplext avstånd.

[t1,t2,n1,n2] = intersectSphere( r0,rd,<sfärens centrum>, radie )

Hittar skärningspunkterna mellan strålarna och en sfär. I normalfallet finns två
skärningspunkter per stråle. I t1 returneras avståndet till den första (i strålens
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riktning) skärningspunkten och i t2 den andra. Sfärens normaler i dessa
skärningspunkter återfinns i n1 respektive n2. Observera att värdena på t1 och t2
även kan vara negativa. Om endast en skärningspunkt finns sammanfaller t1 och t2
och om skärningspunkt saknas blir resultatet komplext.

[t1,t2,n1,n2]=intersectCylinder(r0,rd,cylCentrum,cylRiktning,radie)

Som intersectSphere men hittar skärningspunkt till en cylinder istället. Observera
att cylindern har oändlig utsträckning i längdriktningen.

Reflexioner

[R0,Rd] = reflect( r0, rd, ytnormaler)

Reflekterar strålarna definierade av r0 och rd i punkterna r0 mot motsvarande
ytnormaler. Resultatet är nya reflekterade strålar R0+Rd*t.

[R0 Rd] = reflectPlane( r0,rd,<punkt i planet>,<normal till planet> )

Reflekterar strålarna mot ett plan. De reflekterade strålarna returneras.

[R0 Rd] = reflectSphere(r0, rd, centrum, radie, konvex)

Reflekterar strålarna mot en sfärisk yta. Argumentet konvex talar om ifall reflexionen
ska ske i den konvexa (utsidan) eller den konkava (insidan) ytan av sfären.
konvex=0  => Konkav yta konvex!=0 => Konvex yta

[R0 Rd] = reflectCylinder(r0, rd, centrum, riktning, radie, konvex)

Reflekterar strålarna mot någon av ytorna på en cylinder. Cylindern definieras med
en centrumlinje (punkt och riktning) och en radie.  Fungerar i övrigt som
reflectSphere.

Brytning

[R0, Rd] = refract(r0, rd, ytnormaler, brytningsindex)

Fungerar som reflect men istället för att reflektera strålarna bryts de i ytan.
Brytningsindex är i det här fallet ljushastigheten innan brytningen dividerat med
ljushastigheten efter. T ex om brytningen sker från luft till glas blir brytningsindex
ungefär lika med 1,5.

[R0 Rd] = refractPlane(r0,rd,<punkt i planet>,<normal till planet>,bindex)

Motsvarar reflectPlane.

[R0 Rd] = refractSphere(r0, rd, center, radius, ridx, convex)

Motsvarar reflectSphere.
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[R0 Rd] = refractCylinder(r0, rd, center, dir, radius, ridx, convex)

Motsvarar reflectCylinder.

3D Grafer

draw3d( start, slut, färg )

En funktion för att rita strålar.

drawPlane( centrum, normal, diameter )

En funktion för att rita en plan linsyta (cirkulär).

drawSpherical( centrum, riktning, sfärytans radie, linsen diameter )

En funktion för att rita en sfärisk linsyta.

drawCylinder( centrum, axelns riktning, radie, längd )

En funktion för att rita en cylinder.

drawSFH484( centrum, riktning )

En funktion för att rita en tredimensionell modell av en 5mm lysdiod.

Övrigt

[R0, Rd]=circularAperture(r0, rd, centrum, riktning, radie)

Denna funktion testar om strålarna passerar igenom en definierad cirkulär öppning.
De strålar som gör det returneras medan de strålar som hamnar utanför sållas bort.

[r0, rd] = SFH484( centrum, riktning, <antal strålar> )

Denna funktion är en modell av lysdioden SFH484 från Siemens. Funktionen
returnerar ett antal slumpmässiga strålar vars fördelning ungefär motsvarar den hos
den riktiga dioden. Centrum motsvarar toppen längst fram på lysdiodkapseln.

 [radie, z-vinkel, fi] = rec2sph( vektor )

Detta är en hjälpfunktion som gör om tredimensionella rektangulära koordinater till
motsvarande sfäriska koordinater. Invektorn har formatet [x1 y1 z1 ; x2 y2 z2
osv...]. Resultatet blir en radie och två vinklar, z-vinkel är vinkeln kring z-axeln och
fi är vinkeln mot z-axeln. Observera att koordinatsystemet följer högerhandsregeln
(korkskruvsregeln).

Prova

För att lättare förstå hur funktionerna fungerar tillsammans finns flera exempel med
i SOL, se den inbyggda hjälpen.
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Bilaga II  Beskrivning av ORM
ORM (Object Range Measuring) är en samling Matlab funktioner för att analysera
de bilder som är resultatet av avståndsmätningen. Det finns funktioner för att hitta
den intressanta ljusfläcken och dess centrum samt funktioner för att beräkna
avstånd och kalibrera systemet.

img = aseqdiff( index, sökväg )

Läser in en skillnadsbild till en matris. Bilder måste heta "aseqXXa.bmp" och
aseqXXb.bmp" där XX är bildens index. Funktionen subtraherar b-bilden från a-
bilden och returnerar resultatet som en matris. En sökväg till bilderna kan anges om
så önskas.

tabellX = aseq2lut( tabellR )

Denna funktion läser in en bildsekvens från det nuvarande biblioteket för att skapa
en uppslagstabell. TabellR ska innehålla de kända avstånden som motsvarar varje
bild i sekvensen och resultatet blir en tabell med motsvarande X värden. Resultatet
kan sedan användas i funktionen x2r för att beräkna avstånd utifrån ljusfläckens
position.

mask = cMask( diameter )

Skapar en cirkulär mask-matris med en viss diameter. Skriv t ex imagesc(cmask(25))
i Matlab för att se resultatet.

x = cog( bild )

Beräknar "tyngdpunkten" för bilden horisontellt. Returnerar kolumnpositionen för
bildens centrum på samma sätt som tyngdpunkten beräknas för en massa.
Positionen behöver inte vara ett heltal utan kan ligga i mellan två kolumner.

x = findSpot( bild, fönster )

Bilden är ett utsnitt av den digitaliserade bilden och innehåller en av ljusfläckarna.
Innan bilden genomsöks efter den ljusaste punkten filtreras den med ett fönster. Om
bilden har fler rader än filtret superponeras dessa först. Genom att ange olika
bildutsnitt och fönster går det att åstadkomma alla olika metoder för att hitta
ljusfläcken. Toppvärdesmetoden fås genom att endast skicka med mittenraden i
bilden och sätta fönstret till 1. Toppvärde efter superponering fås genom att skicka
med alla rader i bilden som innehåller den aktuella ljusfläcken och sätta fönstret till
1. Ett filter matchat till en 25 pixel stor, rund ljusfläck får vi om fönstret sätts till
cmask(25) och ett förenklat lådfilter får vi genom att sätta fönstret till ones(1,25).

x = locCent( bild, tröskelfaktor, metod )

Denna funktion lokaliserar först ljusfläcken med hjälp av findSpot(). Normalt
används en förenklad variant av matchat filter men andra metoder kan också
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användas. Därefter trösklas bilden med angiven trösklingsfaktor (Standard är 0,1).
Sist positionsbestäms ljusfläcken med hjälp av cog() och resultatet returneras i x.

[r, x] = range( bild, tabellX, tabellR )

Denna funktion hittar centrum på ljusfläcken via locCent() och beräknar sedan
avståndet till ljusfläcken via x2r(). Tabellerna innehåller kalibrerade värden för
avstånd och pixelposition. Både ljusfläckens position(x) och avståndet i meter(r)
returneras. En graf visas även över bilden och med ett plustecken som markerar
ljusfläckens centrum.

t_bild = threshold( bild, trösklingsfaktor )

Tröskling innebär att alla pixelintensiteter under en viss nivå sätts till noll.
Trösklingsfaktorn bestämmer denna nivå. En trösklingsfaktor på 0,1 (10%) betyder
att alla pixlar som har en intensitet lägre än 10% av den högsta intensiteten i bilden
kommer att nollas.

r = x2r( x, tabellX, tabellR)

Översätter ljusfläckens position i pixlar till avstånd i meter genom interpolering i en
kalibrerad tabell. Interpolationen använder sig av kubiska splines.

x = x2r( r, tabellR, tabellX)

Översätter avstånd i meter till  ljusfläckens position i pixlar genom interpolering i en
kalibrerad tabell. Interpolationen använder sig av kubiska splines. Observera att det
är samma funktion som föregåenden men med tabellerna omkastade.



47

Bilaga III  FUSION
FUSION står för "Förmodligen Universums Sämsta datorInterface Någonsin" och
beskriver det interface mellan datorn och den infraröda lysdioden jag byggde en sen
sommarnatt. FUSION byggdes därför att jag ville kunna styra IR-dioden från
digitaliseringsprogrammet trots att det inte går. Programmet hade inga funktioner
för att kontrollera något annat på datorn än själva digitaliseringsprocessen och
definitivt inte styra några portar. Det hela började med att jag fick syn på en liten
skrynklig fotodiod som någon glömt kvar på ett bord. En grotesk plan började ta
form i mitt huvud och trots att jag gång på gång intalade mig själv att jag inte var
vid mina sinnens fulla bruk började jag rota i några lådor och det tog inte lång tid
innan jag hittade vad jag sökte: En OP-förstärkare, lite motstånd, tråd, svart papp
och annat smått och gott. Snart var konstruktionen fullbordad, det svarta papperet
rullades till en strut och träddes på fotodioden. Ett litet programskript skrevs i
digitaliseringsprogrammet för att testa det hela. Strömmen slogs på, skriptet
startades och det... FUNGERAR!!!

För den som inte redan listat ut det så styr jag alltså IR-dioden genom att låta
skriptet lägga ut en liten bild uppe i högra hörnet på monitorn, som växlar mellan
svart och vitt. I samma hörn på samma monitor har jag tejpat fast fotodioden som
skärmats från annat ljus med den svarta pappstruten. Resultatet är att jag fritt kan
styra IR-dioden via samma skript som sköter digitaliseringen.

Prestandan bör teoretiskt kunna komma upp i omkring 35 bitar/s på en 70Hz
monitor men digitaliseringsprogrammet var betydligt långsammare än så och ärligt
talat så var hastigheten inget problem. Så länge pappstruten sitter kvar fungerar
interfacet klanderfritt, det enda som irriterar en aning är att struten ibland måste
flyttas för att inte vara i vägen för andra program. Se Figur 12.1.

Figur 12.1: Vital del i FUSION - Ett bra datorinterface!


	Förord
	Sammanfattning
	Abstract
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Mål
	Allmänt om avståndsmätning

	Optisk triangulering
	Ljuskällan
	Detektorn
	Avståndsberäkning
	Analytisk beräkning
	Kalibrerad avståndstabell

	Problem vid triangulering
	Splittrad ljusfläck
	Skymd ljusfläck


	Beskrivning av avståndsmätaren
	Optiska simuleringar (Strålföljning)
	Modell av infraröd diod
	Klotformad lins
	Enkel lins
	Cylindrisk lins

	Labkonstruktion

	Digitalisering
	Sampling
	Slutsats

	Vikning (Aliasing)
	Optiska församplingsfilter
	MTF beräkningar
	Diffraktion
	Aberration
	Defocus

	Kontrollerad vikning
	Bildens frekvensinnehåll
	Kvantisering
	Slutsatser

	Optik
	Infraröd ljuskälla
	Bakgrundsljus
	Ytors reflektiva egenskaper

	Brus i CCD-kameran
	CCD Sensor

	Bildanalys
	Förbehandling
	Metoder för att hitta ljusfläcken
	Hitta toppvärde
	Toppvärde efter superponering
	Tvådimensionellt matchat filter
	Effektivare implementation av matchat filter
	Slutsatser

	Metoder för att bestämma centrum
	Tröskling
	Fönstring
	Tyngdpunktsberäkning (Center-Of-Gravity)


	Simulering av brustålighet
	Praktiska försök
	Kalibrering
	Precision
	Störningskänslighet
	Svåra mätytor

	Förbättringsmöjligheter
	Ökad känslighet vid behov
	Starkare ljuskälla
	Undertryckning av mönsterbrus
	Bättre digitaliseringskort
	Intelligentare mätningar

	Slutsatser
	Referenser

