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Förord 

Rapporten innehåller dokumentationen av examensarbetet ”Binär matchning av bilder med 
hjälp av vektorer från den Euklidiska Avståndstransformen” som är utfört på Institutionen för 
systemteknik (ISY) inom ämnesområdet bildkodning vid Linköpings Universitet. 
Examensarbetet är utfört som en del av civilingenjörutbildningen Teknisk fysik och 
elektroteknik.  
       Examensarbetet bygger på en ursprunglig idé av Ingemar Ragnemalm som har fungerat 
som en aktiv handledare under arbetes gång. Efter all hjälp, alla tips och idéer från 
Ragnemalms sida så vill jag rikta ett stort tack till honom. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar resultatet av undersökningar på ett antal metoder som använder 
avståndsvektorer vid matchning av bilder. Avståndsvektorerna finns tillgängliga i en 
avståndskarta som är framtagen med den euklidiska avståndstransformen.  
       De metoder som har undersökts använder avståndsvektorernas två karaktäristiska 
egenskaper vid matchning av bilder, längd och riktning. Vektorernas längd används till att 
beräkna ett värde som beskriver hur bra en matchning är och riktningen används till att 
prediktera en transformation som ger en bättre match.  
       Resultaten visar att antalet beräkningssteg som används under en sökning kan reduceras 
betydligt gentemot matchningsmetoder som endast använder avståndet vid matchningen. 
 

Abstract 

This thesis shows the result from investigations of methods that use distance vectors when 
matching pictures. The distance vectors are available in a distance map made by the Euclidean 
Distance Transform. 
       The investigated methods use the two characteristic features of the distance vector when 
matching pictures, length and direction. The length of the vector is used to calculate a value of 
how good a match is and the direction of the vector is used to predict a transformation to get a 
better match. 
       The results shows that the number of calculation steps that are used during a search can 
be reduced compared to matching methods that only uses the distance during the matching.    
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1 Inledning 

Matchning av bilder är nödvändigt och viktigt inom många områden där man arbetar 
med digitala bilder. Matchningsmetoder som använder sig av avståndskartor, ex. 
Chamfermatchning, är mycket användbara då de är robusta och relativt okänsliga mot 
brus. Det arbete som den här rapporten redovisar är en variant av en sådan metod där 
en möjlighet till att reducera antalet beräkningssteg, genom att prediktera önskade 
transformationer, undersöks. 

1.1 Uppgift 
Det här examensarbetet har som målsättning att finna en metod som använder sig av 
euklidiska avståndsvektorer vid matchning mellan sökobjekt och digitala bilder. Till 
skillnad från befintliga metoder som använder sig av avståndskartor vid matchningen, 
så är ett mål med denna metod att avståndsvektorerna ska användas till att prediktera 
sökobjektets förflyttningar för att nå en match med ett färre antal steg.  
       De bilder i vilka sökningen kommer att ske, och även de objekt som söks efter, är 
binära bilder där bakgrunden beskrivs med ettor och objektens konturer beskrivs med 
nollor. För att få tillgång till en sådan binär bild måste konturer extraheras fram ur en 
originalbild med diverse metoder. Den algoritm som beskrivs i denna rapport 
förutsätter att bilderna som används har detta format och förlitar sig på redan 
befintliga metoder att extrahera konturer.  
       Målet med arbetet är inte att komma fram till en metod som beräkningsmässigt är 
bättre än befintliga metoder, utan avsikten är att visa hur man skulle kunna använda 
vektorer istället för avstånd för att på så vis använda ett färre antal beräkningssteg 
under en sökning. Även antalet starpunkter som krävs förväntas kunna reduceras. 

1.2 Utförande 
Arbetet inleddes med litteraturstudier inom olika områden. De områden som har 
studerats är olika typer av avståndskartor, den euklidiska avståndsvektorn, 
Chamfermatchning och andra metoder som använder sig av avståndskartor samt ett 
antal olika artiklar som berör närliggande områden. Litteraturen som har studerats 
består till större delen av artiklar.  
       Det som implementerades i början av arbetet var grundläggande algoritmer som 
beräknar fram avståndskartor, kan placera och förflytta objekt i avståndskartor och 
samtidigt plocka ut aktuella avståndsvektorer.  
       Större delen av arbetet har bestått av att testa olika typer av metoder för att finna 
ett sökobjekt i en binär bild.  
       Under arbetets gång, men mest i dess slutdel, har resultaten dokumenterats i 
denna rapport. 
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1.3 Rapportens struktur 
Här följer korta beskrivningar av rapportens olika kapitel. 
 
Matchning av bilder 
Det här kapitlet beskriver matchning av bilder i allmänhet. 
 
Avståndskartor och binära bilder 
Ett kapitel som sätter in läsaren i begreppen avståndskartor samt binära bilder. Olika 
typer av avstånd som används i avståndskartor nämns även i detta kapitel. 
 
Matchning med avståndskartor 
Beskriver hur metoder som matchar bilder m h a avståndskartor fungerar i allmänhet. 
Här nämns även Chamfermatchning. 
 
Matchning med avståndsvektorer 
Under det här kapitlet beskrivs hur avståndsvektorer kan användas vid matchning av 
bilder och hur de kan användas för att prediktera en translation, rotation eller skalning 
för att ge en bättre match. 
 
Experiment  
De metoder som undersöktes under de experiment som har utförts beskrivs här. Hur 
algoritmen är tänkt att fungera är också beskrivet. 
 
Resultat 
Här redovisas de resultat som experimenten i föregående kapitel resulterade i.  
 
Diskussion 
Det här kapitlet innehåller bl.a. sammanfattning och slutsatser. 
 
Referenser 
Här återfinns litteratur som har studerats under arbetet. 
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2 Matchning av bilder 

Inom områden där man arbetar med digitala bilder är matchning av bilder ofta en 
viktig del av arbetet. I många tillämpningar måste objekt och figurer i bilderna bli 
upptäckta, igenkända och placerade i rätt objektsgrupp. Ofta vill man även ha exakt 
placering av objekten. Ett objekt ska kunna upptäckas oberoende av placering i 
bilden, rotationsvinkel och även skalning. När man talar om matchningsmetoder så 
kan man ganska grovt dela in dessa i följande klasser:  
 

- Metoder som verkar direkt på bildens pixelvärden. 
- Metoder som verkar på låg-nivå egenskaper i bilder 
- Metoder som verkar på hög-nivå egenskaper i bilder  

 
En typisk metod som arbetar direkt på bildens pixelvärden använder sig av korrelation 
mellan sökobjekt och bild. Dessa metoder är mycket känsliga för minsta variation i 
bilden och är mycket känsliga för brus. För att ge ett högt positivt resultat måste 
sökobjekt och bild vara mycket lika varandra. Det betyder att dessa typer av metoder 
inte är användbara om man söker efter en typ av objekt som inte behöver vara identisk 
med sökobjektet. 
       Metoder som arbetar med hög-nivå egenskaper hos bilderna fungerar på så sätt att 
de extraherar strukturer ur bilden. Dessa metoder är okänsliga mot variationer i 
gråskalevärdena då de använder sig av stora strukturer. Nackdelen med dessa metoder 
är att strukturerna måste bli utplockade och identifierade innan själva sökningen kan 
börja. 
       Metoder som arbetar med avståndskartor vid matchningen jobbar på en 
mellanliggande nivå. De använder sig av objektens konturer som med någon metod 
har tagits fram ur den digitala bilden. Metoder i den här gruppen är inte känsliga mot 
variationer i gråskalevärdena och behöver inte ha de objekt som finns i bilden 
utplockade. Dessa metoder är mycket okänsliga mot brus. 
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3  Avståndstransformer och binära bilder 

Metoden som undersöks i detta arbete får i stort sätt all data som används vid 
beräkningarna från en avståndskarta. Det finns många olika typer av avståndskartor, 
eller eg. många olika typer av avstånd som man kan utgå ifrån för att bilda en karta, 
men den avståndskarta som används i arbetet innehåller euklidiska avståndsvektorer.  

3.1 Binära bilder 
För att bilda en avståndskarta krävs att man har tillgång till en binär bild. En binär 
bild är en bild som endast innehåller ettor och nollor och således inga gråskalor eller 
färger. I de binära bilder som används i detta arbete består objektpixlarna av nollor 
medan icke-objektpixlar har pixelvärde ett. Objektpixlarna motsvarar konturer till de 
objekt som finns i den bild som ska genomsökas.  
       Den algoritm som detta arbete resulterar i förutsätter att den bild som fås som 
indata är av typen binär bild. Det ingår inte i arbetets uppgift att extrahera konturerna 
hos de objekt som finns i den bild som ska genomsökas, det arbetet kommer att göras 
av redan befintliga metoder. Huvudprincipen hos dessa metoder är att finna 
högfrekventa områden i bilden som även har en specifik orientering. Att endast söka 
högfrekventa delar fungerar inte så bra då detta är mycket bruskänsligt och finner 
områden som inte är intressanta. Har det högfrekventa området däremot även en 
specifik orientering så är det med stor sannolikhet en kant av något slag.  
       I Furesjö[7] beskrivs en metod som använder färgskalor för att plocka ut områden 
som är intressanta. Denna metod visar ytterliggare ett sätt som gör 
konturextraheringen smidigare.  

3.2 Avståndstransformer 
När en avståndskarta ska bildas så behövs en binär bild och en avståndstyp. De pixlar 
som motsvarar objektpixlar i den binära bilden kommer även att få pixelvärde noll i 
avståndskartan. De övriga pixlarna i kartan kommer att tilldelas ett värde som 
motsvarar avståndet till närmsta objektpixel. Hur stort detta värde är beror på den 
avståndstyp som används då man bildar avståndskartan. Detta kapitel beskriver ett 
antal vanliga typer av avstånd. 

3.2.1 Schackavstånd 
Schackavståndet är ett ganska okomplicerat avstånd som använder s.k. d8-metrik, dvs. 
undersöker de åtta allra närmsta grannarna. För varje icke-objektpixel så undersöker 
metoden grannarna och väljer den som innehåller lägst avståndsvärde. Den aktuella 
pixeln får sedan detta värde ökat med ett. Ett exempel på avståndskarta med 
schackavstånd ses i figur 3.1. 
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Figur 3.1 Den högra bilden visar hur avståndskartan till den vänstra blir om 

schackavstånd används. 
 
För att få fram en karta som innehåller schackavstånd kan man använda sig av 
följande algoritm: 
 

For i =1 to N 
For j = 1 to N 

Vij = min  Vij 
                   Vi,j-1    + 1 
    Vi-1,j-1  + 1 
    Vi-1,j    + 1 
    Vi-1,j+1 + 1 

End 
End 
For i =N downto 1 

For j = N downto 1 
Vij = min  Vij 

                   Vi-1,j-1   + 1 
    Vi-1,j     + 1 
    Vi-1,j+1  + 1 
    Vi,j+1    + 1 

End 
End 

 
För att få en bättre överblick på hur denna algoritm fungerar kan figur 3.2 studeras.  
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Figur 3.2 Operator som används för att göra en avståndskarta med schackavstånd. 

 
Det stora felet med detta avstånd är att en förflyttning i diagonalen beskrivs som 
kortare hos schackavståndet än vad den egentligen är. Rör man sig fem schacksteg i 
diagonalen så är den verkliga sträckan 725 ≈  medan schackavståndet ger ett 
avståndsvärde på 5.  

3.2.2 City-Block avstånd 
City-Block avståndet är ganska likt schackavståndet men använder sig av s.k. d4-
metrik istället, dvs. undersöker endast de fyra närmsta grannarna vilka inte inkluderar 
diagonalerna. Aktuell pixel får värdet som är lägst bland dessa grannar ökat med ett. 
Ett exempel på avståndskarta med City-Block avstånd kan ses i figur 3.3. 
 

 
Figur 3.3 Den högra bilden visar hur avståndskartan till den vänstra blir om City-

Block avstånd används. 
 



 8 

För att få fram en karta som innehåller City-Block avstånd kan man använda sig av 
följande algoritm: 
 

For i =1 to N 
For j = 1 to N 

Vij = min  Vij 
                   Vi,j-1     + 1 
    Vi-1,j     + 1 

End 
End 
For i =N downto 1 

For j = N downto 1 
Vij = min  Vij 

    Vi-1,j      + 1 
    Vi,j+1     + 1 

End 
End 

 
För att få en bättre överblick på hur denna algoritm fungerar kan figur 3.4 studeras.  

 
Figur 3.4 Operator som används för att göra en avståndskarta med City-Block 

avstånd. 
 
Det stora felet hos City-Block avståndet är också att en förflyttning i diagonalen 
skiljer sig från det verkliga avståndet. I detta fall blir värdet större än vad det borde. 
Rör man sig fem City-Block steg i diagonalen så är den verkliga sträckan 725 ≈  
medan City-Block avståndet ger ett avståndsvärde på 10. 

3.2.3 Viktade avstånd 
Det stora problemet med ovanstående två avståndstransformer är att felet blir stort i 
diagonalerna. Avståndet mellan två pixlar i vertikal och horisontell led är en pixel och 
det avståndet klarar metoderna av, men det diagonala avståndet som är 2  pixlar 
missar de ganska grovt. För att klara av denna felräkning kan man exempelvis 
använda sig av en operator som likt schackavståndet använder sig av d8-metrik. 
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Figur 3.5 Operator viktad med 2  i diagonalerna. 

 
I det område som denna operator täcker så blir nu avståndet i kartan exakt. Eftersom 
operatorn är begränsad i storlek så uppkommer dock fel i vissa riktningar. Detta fel 
blir större ju längre bort från aktuell objektpixel som avståndsvärdet beräknas. I figur 
3.6 kan storleken på dessa fel studeras.  
 
 

 
Figur 3.6. I a) syns resultatet efter att en operator med viktade avstånd har opererat. I 

b) beskrivs det fel som denna operator ger vid specifik riktning och avstånd. 
 
Denna avståndstyp är den som ger de bästa värdena av sådana som använder 
operatorer vilka är begränsade till att använda d8-metrik. Problemet hos detta avstånd 
är att värdena i avståndskartan kommer att bestå av flyttal. Vid en sökning så sker 
många beräkningar som använder dessa värden och är de då flyttal istället för heltal så 
ökar beräkningstiden avsevärt.    

3.2.4 Chamferavstånd 3-4,  5-7-11 
För att hålla ner beräkningsbördan och minneskravet vid beräkning av avståndskartan, 
samt under sökningarna, så försöker man hålla sig till heltal och undviker gärna 
flyttal. Ovanstående metod med viktade avstånd är alltså inte att rekommendera p.g.a. 
detta. För att ändå kunna vikta diagonalerna så bra som möjligt kan man använda sig 
av s.k. Chamferavstånd. En av varianterna av detta avstånd använder sig av 

approximationen 33.1
3
441.12 =≈=  i diagonalen för att undvika flyttal. För att 

undvika att använda kvoten direkt i diagonalen så multipliceras alla avstånd med ”3” 
så att operatorn som används blir den som kan studeras i figur 3.7. 
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Figur 3.7 Operator för avståndet Chamfer 3-4. 

 
Här fås en avståndskarta där alla avstånd är en faktor 3 för stora. För att få det resultat 
som önskas divideras det slutgiltiga värdet, efter att operatorn har applicerats över 
hela den binära bilden, med just 3. På detta sätt används endast heltal under alla 
beräkningar som utförs. 
       Chamferavstånd finns i olika varianter där Chamfer 3-4 och en annan variant, 
Chamfer 2-3, är de enklaste. En nivå högre är Chamfer 5-7-11 som kan beskrivas med 
följande operator: 
 

 
Figur 3.8 Operator för avståndet Chamfer  5-7-11. 

 
Här blir felet ännu mindre då man har större utbredning på operatorn och att den på så 
vis når riktningar som den mer begränsade operatorn inte når. Fortfarande använder 
man sig av heltal under beräkningarna men som i fallet Chamfer 3-4 så måste 
slutresultatet divideras med en konstant, här 5, för att det önskade approximerade 
avståndet ska fås fram.  

3.2.5 Den euklidiska avståndstransformen (EDT) 
För att få fram den avståndskarta som metoden i denna rapport använder sig av så 
används den euklidiska avståndstransformen, EDT. Avståndet till närmsta pixel 
beskrivs i denna transform med en vektor. Vektorn för en icke-objektpixel pekar mot 
den objektpixel i bilden som är närmast, beskriven i bildens x och y koordinater. Vi 
får ett resultat enligt figur 3.9. 
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Figur 3.9 Den högra bilden visar hur avståndskartan till den vänstra blir om den 

euklidiska avståndstransformen används. 
 
Fördelen med avståndstransformen EDT är att man inte bara får avståndet till den 
närmsta objektpixeln, utan även får riktningen till denna. Avståndet får man genom 
vektorns längd, dvs. dess absolutbelopp. Den variant av EDT som används här är i 
stort sätt felfri, men kan i vissa extremfall få ett fel på max 0.09 pixlar. Detta berörs 
mer i kapitel 3.2.5.2. 

3.2.5.1 Framtagning av avståndskarta med EDT 
En simpel metod som man kan använda för att ta fram en avståndskarta med 
avståndsvektorer är helt enkelt att starta i alla objektpixlar och sätta en pekare på dess 
närliggande icke-objektpixlar. Sedan kan man gå till dessa pixlars närliggande 
grannar och sätta värdet på den pekaren där. Denna metod är dock onödigt 
beräkningskrävande och inte alls rekommenderad. 
       En bättre metod för framtagning av avståndskarta (beskriven i [2]) använder sig 
av operatorer som appliceras på den binära bilden, framtagen ur den digitala bilden.  
       Till en början så bildar man en karta där bildens objekt beskrivs av pixlar med 
gråskalevärde noll, vij = (0, 0) för alla i, j där p(i, j) = 0. Övriga pixlar får oändligt 
värde, eller åtminstone ett tillräckligt högt värde, vij = ( ∞∞, ) för alla i, j där p(i, j) ≠  
0. 
       Sedan går man igenom varje linje i kartan från toppen ner till botten och skannar 
dessa fram och tillbaka. Varje pixel som besöks jämförs med sina grannar för att få 
rätt avståndsvektor. Algoritmen som används beskrivs nedan: 
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for j = 1 to N 
       for i = 1 to N 
            vij = min      vij 
                                 vi-1,j   + (-1,0) 
                                 vi-1,j-1 + (-1,-1) 
                                 vi,j-1   + (0,-1) 
                                 vi+1,j-1 + (1,-1) 

        end 
       for i = N downto 1 
             vij = min      vij 
                                 vi+1,j + (1,0)  
       end 
end 

 
MIN-operationen väljer här den vektor som har kortast längd. 
       Efteråt skannas raderna en gång till fram och tillbaka, men nu uppåt från botten 
till toppen: 

for j = N downto 1 
       for i = 1 to N 

                    vij = min      vij 
                                 vi-1,j + (-1,0)  
       end 
       for i = N downto 1 

                      vij = min      vij 
                                           vi+1,j    + (1,0) 
                                    vi+1,j+1 + (1,1) 
                                   vi,j+1    + (0,1) 

                                  vi-1,j+1 + (-1,1) 
       end 

 end 
 
För att få en bättre överblick på hur denna algoritm fungerar kan figur 3.10 studeras.  

 
Figur 3.10 Operator för den euklidiska avståndstransformen. 
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Resultatet blir en avståndskarta som i varje pixel innehåller en vektor som pekar på 
närmsta objektpixel. Detta kan studeras i figur 3.9. 

3.2.5.2 Felfria EDT 
Den algoritm som används i detta arbete och som beskrevs i det tidigare avsnittet är i 
stort sätt felfri, dvs. ger i stort sätt alltid det exakta värdet på längd och riktning till 
den närmsta objektpixeln. Det fel som ibland dyker upp är som mest 0.09 
pixelavstånd. Det betyder att i dessa fall så pekar den givna avståndsvektorn på en 
objektpixel som är som mest 0.09 pixelavstånd längre bort än den allra närmsta. Detta 
minimala fel är inget bekymmer, som ger någon märkbar skillnad på arbetets resultat, 
och accepteras således. 
       Felet som ibland dyker upp inträffar vid s.k. Voronoivinklar. Eftersom det inte 
ger någon märkbar skillnad på detta arbetes resultat blir det ingen djupgående 
genomgång av detta problem i denna rapport. Värt att nämna är dock ett par metoder 
som ger ett felfritt resultat. Se nedan. 
 
Yamada – Ragnemalm – Eggers 
En metod som utgår från en mängd pixlar som till en början består av objektpixlarna i 
den binära bilden. Utifrån denna mängd så uppdateras sedan grannarnas vektorer följt 
av att mängden modifieras. Modifieringen fungerar på så sätt att den pixel som förut 
tillhörde mängden tas bort och en av dess grannar läggs till i mängden. [1] 
 
Rutowitz 
Den här algoritmen har tillgång till en lista av aktiva kanter. Dessa kanter är de 
Voronoipolygonkanter som skär den linje som för tillfället skannas. Listans 
information gör det möjligt för algoritmen att producera en felfri avståndskartan.  
 
Paglieroni 
Denna metod arbetar i en dimension i taget. Exempelvis så skannas först alla 
kolumner i bilden och först efter det så skannas raderna. 
 
 
 
 



 14 

 



 15

4 Matchning med avståndskarta 

Har man tillgång till en binär digital bild så kan man enligt tidigare kapitel få fram en 
avståndskarta av något slag. Denna karta kan t.ex. användas vid matchning av bilder 
och det är i huvudsak ett matchningsfel i form av ett avstånd man är ute efter. 
       Grundprincipen är att man använder sig av ett s.k. sökobjekt. Detta objekt är, som 
den binära bilden, t.ex. bestående av en figurs konturer vilka exempelvis har 
pixelvärde noll, medan icke-objektet har pixelvärde ett. Detta sökobjekt kan placeras 
någonstans i avståndskartan och här kan man för varje sökobjektpixel avläsa 
avståndet till närmsta objektpixel i bilden. Dessa avstånd kan betecknas ddist(i) där i = 
[1,N] och N är antalet pixlar i sökobjektet. Dessa avstånden tillhör mängden Ddist. 
 

 
Figur 4.1 Testobjekt placeras över en City-Block avståndskarta. 

 
Målet för en matchningsmetod är att hitta bra träffar av sökobjektet i den binära 
bilden. För att kunna jämföra olika placeringar av objektet i bilden så behöver man 
beräkna ett matchningsmått för en specifik placering. Lite olika mått som finns att 
använda beskrivs i följande kapitel.  
       Matchningsmetoden fortsätter att försöka förbättra matchningsmåttet tills ett 
lokalt minimum har funnits. 

4.1 Matchningsmått 
För att få ett resultat på hur bra matchning man har mellan sökobjekt och bildobjekt 
bestämmer man ett matchningsmått m h a avstånden i mängden Ddist. Det finns olika 
typer av mått som kan användas för att bestämma detta värde. 

4.1.1 Medelvärde 
En variant av matchningsmått är att bestämma medelvärdet av alla avstånd ddist(i) i 
mängden Ddist.  



 16 

 

)(1
1

id
N

N

distd ∑=     (4.1) 

 
Detta är en smidig operation som ger ett lättolkat resultat på hur bra träffen är. 

4.1.2 RMS, root mean square, roten ur medelkvadratsumman 
För att straffa längre avstånd hårdare än vad medelvärdet gör, så kan man beräkna 
avståndens RMS. 
 

)(1
1

2 id
N

d
N

distRMS ∑=     (4.2) 

4.1.3 Hausdorffavstånd 
Ett annat matchningsmått är Hausdorffavståndet som är det allra längst avståndet i 
mängden.  
 

))((max idd distiHAUS =     (4.3) 

 
Eftersom detta mått endast beräknas med ett av avstånden i mängden så är det mycket 
känsligt för brus mm. En variant av Hausdorffavståndet är att inte ta det absolut 
största avståndet. Om man istället väljer det avstånd som är längst efter att exempelvis 
de 30 % längsta avstånden är borttagna ur mängden så blir detta mått mindre känsligt 
för störningar. 
       När Hausdorffavståndet används som matchningsmått så används ofta två 
avståndskartor vid matchningen. Exempelvis [6]. Förutom avståndskartan från bilden 
som ska genomsökas används även en avståndskarta från sökobjektet. Det totala 
Hausdorffavståndet blir det avstånd som är längst av de två maximala avstånden från 
de två mängderna. 

4.1.4 Andel korta avstånd 
En typ av avstånd som kan vara intressant att använda är andelen korta avstånd i 
mängden Ddist. Detta mått kan vara ett komplement till andra mått för att beskriva hur 
bra träffen är. Två olika situationer kan exempelvis ge samma RMS värde och då kan 
ett mått på andelen vektorer, som är under en viss längd, vara intressant att jämföra 
med för att kunna bestämma vilken av de två matchningsträffarna som är bäst. 
 

N
ndkvot =      (4.4) 

där n = antalet ddist < TL, och N är totala antalet ddist. 
TL = vald tröskel. 
 

4.2 Chamfermatchning 
Chamfermatchning presenterades första gången av Barrow et al.[5] 1977. Som 
namnet avslöjar så är det Chamferavstånd som används i avståndskartan. Anledningen 
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till att denna metod är vald beror på att Chamferavståndet är en bra approximation av 
det euklidiska avståndet och är mindre beräknings- och minneskrävande än EDT.  
       Förbättringar av Chamfermatchningsmetoden har bl.a. gjorts av Borgefors[4]. I 
den artikeln visas att användning av RMS som matchningsmått ger bättre resultat än 
det mått som ursprungligen användes, aritmetiskt medelvärde. 
       Metoden fungerar på följande sätt. Startpunkter placeras ut i den binära bilden. 
Det valda avståndet mellan dessa beror lite på bildens utseende men ett vanligt 
avstånd som används är 3 pixlar. 
       En sökning börjar i en startpunkt. Nästa steg är att jämföra de allra närmsta 
grannarna till denna pixel. Sökobjektet placeras alltså i de 8 pixlar som är 
angränsande till denna startpixel. Ett RMS värde beräknas i alla dessa punkter och 
jämförs med det som är beräknat för startpixeln. Även en liten rotation görs i denna 
startpunkt, både med- och moturs, och dess RMS värde jämförs med de övriga. Den 
förflyttning eller rotation som ger det bästa resultatet väljs som nästa punkt.  
       Utifrån denna punkt så jämförs grannarna igen, och när RMS värdet inte längre 
förbättras är ett lokalt minimum funnet.   

4.3 Hierarkisk matchning 
En metod som kan användas för att minska antalet startpunkter i en 
matchningsalgoritm är Hierarkisk matchning. Denna metod går ut på att man söker 
sitt objekt i en upplösningspyramid. Pyramiden består av ett antal olika skalningar av 
bilden. En sådan metod beskriv i Borgefors[3]. 

 
Figur 4.2 Upplösningspyramider för den binära bilden samt sökobjektet. I botten på 

varje pyramid återfinns originalversionen av respektive bild.  
 
Här följer en kort sammanfattning av hur skalningen i pyramiden fungerar: 
       Originalbilden finns i basen av pyramiden. När denna skalas ner för att få den 
efterföljande nivån, studerar man bilden i områden av 2x2 pixlar. Denna kvadrat med 
totalt 4 pixlar kommer att motsvaras av 1 pixel i nästa nivå. Om minst en av de 4 
pixlarna i originalbilden innehåller en nolla, dvs. en objektspixel, får denna pixel 
också värde noll i efterkommande nivå. Är alla dessa fyra pixlar ettor i originalbilden 
blir även pixeln i nästa nivå en etta. Se hur detta fungerar i figur 4.3. Även 
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sökobjektet måste naturligtvis skalas om på samma sätt för att sedan kunna sökas i 
motsvarande nivå. Denna skalning av bild och sökobjekt görs tills man har fått önskat 
antal nivåer. 

 
Figur 4.3 Förhållandet mellan motsvarande pixelområden i två närliggande nivåer i 

en upplösningspyramid.  
 
Själva sökningen börjar sedan i den nivå som har den minsta skalan. Eftersom bilden i 
denna nivå är så mycket mindre än originalbilden så är det inga problem att använda 
många startpunkter här. Det blir färre beräkningar per punkt och färre startpunkter. De 
minimumen som finnes i denna nivå bestämmer sedan startpunkterna till 
nästkommande nivå. Sökningen fortsätter sedan i nivå för nivå tills man har funnit 
minimumen i originalbilden. 
       Antalet startpunkter som totalt kommer att användas under en sökning reduceras 
avsevärt jämfört med den ursprungliga Chamfermetoden, och således reduceras även 
det totala antalet beräkningar som görs under sökningen. 
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5 Matchning med avståndsvektorer 

I algoritmer som matchar objekt m h a avståndskartor, som enbart innehåller avstånd, 
används avstånden i kartan till att bestämma ett mått på hur bra en specifik träff är. 
Minimum i den binära bilden hittas genom att en mängd olika punkter i bilden 
jämförs och de med lägst matchningsmått i en omgivning blir utnämnda till lokala 
minimum. Att på detta sätt genomsöka en hel bild kräver att väldigt många punkter 
testas och att många små steg mellan olika punkter tas. Det finns många situationer 
där det för det mänskliga ögat kan verka väldigt onödigt att krypa fram mot målet 
pixel för pixel. I figur 5.1 syns tre sådana situationer. 
 

 
Figur 5.1 Exempel på tydliga situationer där ett större steg i transformationen kan 
tas. Sökobjektet är beskrivet med ett grått objekt och det svarta objektet tillhör den 

binära bilden. Rutnätet beskriver bildens pixlar. 
 
Här i figur 5.1 syns det att i a) kan objektet translateras 17 pixlar för att få en perfekt 
match, i b) ska sökobjektet roteras ca 40 grader och i c) ska sökobjektet skalas upp ca 
50%. Detta är transformationer som för oss ser självklara ut och transformationer som 
förhoppningsvis en matchningsmetod kan hitta.  
       Tanken och förhoppningen med att använda avståndsvektorer i kartan, istället för 
enbart avstånden, är att algoritmen ska finna transformationer som är större än ett 
minimalt steg. Vektorerna innehar inte bara information om hur långt det är från en 
specifik punkt till närmsta bildpixel, utan har även information om exakt riktning till 
denna punkt. Att bestämma en transformation för en enstaka punkt för att minimera 
avståndet till bildpixeln är således inga problem om man har en avståndsvektor. 
Frågan är hur man ska använda den mängd vektorer som ett sökobjekt får från sina 
objektpixlar när det placeras i en binär bild, eller rättare sagt dess avståndskarta, för 
att minimera matchningsmåttet.  
       En stor skillnad mellan en algoritm som använder sig av avståndsvektorer och det 
mänskliga seendet är att algoritmen, för varje pixel i sökobjektet, endast innehar 
information om den absolut närmsta bildpixeln, inte den näst närmsta, den tredje 
närmsta osv. Det mänskliga seendet har en överblick över hela den binära bilden och 
kan därför ta beslut som snabbare ger en korrekt match. Algoritmen kan i bästa fall ta 
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ett beslut som minimerar matchmåttet relativt de pixlar som den ser för tillfället. I 
exempelvis figur 5.1 a) så skulle en algoritm som använder avståndsvektorer endast se 
de pixlar i bilden som finns i triangelns långa kateter. För att minimera 
matchningsmåttet relativt denna information så skulle antagligen algoritmen placera 
sökobjektet så att denna linje hamnar ungefär i mitten av sökobjektet.  
       För att kunna hitta en transformation som ger ett bra matchresultat så behöver 
algoritmen viss information som kan fås ur avståndsvektorerna. Den information som 
behövs för de olika transformationerna beskrivs i de nästkommande delarna av 
kapitlet.  
       Resultatet av undersökningarna i kapitlet blir beskrivningar av hur en enstaka 
specifik pixel i ett sökobjekt bör transformeras relativt sökobjektets origo och den bild 
som sökningen sker i. I fallet translation ska den specifika pixel förflyttas i exakt 
riktning och med exakt längd av den avståndsvektor som pixeln har tillgång till för att 
minimera avståndet till närmsta objektpixel. Vid rotation så är det vinkeln mellan 
vektorn, som pekar från sökobjektets origo till den specifika sökobjektpixeln, och 
vektorn, som pekar från samma origo till den objektpixel som aktuell avståndsvektor 
pekar på, som minimerar avståndet. Om sökobjektet ska skalas så beror 
skalningsfaktorn på aktuell avståndsvektors längd samt avståndet mellan sökobjektets 
origo och den specifika sökobjektpixeln. 
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5.1 Translation 
För att finna en metod som bestämmer hur ett sökobjekt ska translateras för att få ett 
bättre matchmått så kan det vara intressant att studera en enstaka pixel i objektet.  
 

 
Figur 5.2 En enstaka pixel i ett sökobjekt. Vektorn vOBJ pekar från sökobjektets origo 
till dess enstaka pixel. Vektorn vEDT är avståndsvektorn från denna pixel till närmsta 

bildpixel i den binära bilden. 
 
För att minimera avståndet mellan denna pixel i sökobjektet till dess närmsta 
bildpixel, kan man ganska lätt se att sökobjektet bör flyttas längden EDTv  i riktningen 
αEDT. Om detta görs så blir nämligen avståndet noll, och en perfekt match. Den 
information som translationsdelen av algoritmen behöver från sökobjektets alla pixlar 
för att kunna bestämma objektets translation är således: 
 
vOBJ  = Vektor från sökobjektets origo till aktuell pixel i sökobjektet. 
vEDT  = Avståndsvektorn. Denna fås direkt ur avståndskartan. 
|vEDT|  = Avståndsvektorns längd. 
αEDT  = Avståndsvektorns riktning. Kan beräknas genom exempelvis: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

EDT

EDT
EDT vx

vyarctanα   (5.1) 

5.1.1 Minimal translation 
För att vara säker på att finna det lokala minimumet för en viss startpunkt så bör man 
testa en slutpunkts absolut närmsta grannar. Detta kommer att göras i en funktion som 
kallas ”granntest” och beskrivs närmare i kapitel 6. 
       När man talar om en pixels absolut närmsta grannar m a p translation så är det 
helt enkelt de 8 pixlar som ligger i kontakt med aktuell pixel, inkl diagonalerna. 
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5.2 Rotation 
För att finna metoden som bestämmer rotationstransformeringen så kan det även här 
vara klokt att först studera fallet med en enstaka pixel. Detta för att se vilka 
parametrar som kan behövas för att sedan kunna bestämma hur hela sökobjektet ska 
roteras.  
 

 
Figur 5.3 En enstaka pixel i ett sökobjekt. Vektorn vOBJ pekar från sökobjektets origo 
till dess enstaka pixel. Vektorn vEDT är avståndsvektorn från denna pixel till närmsta 

bildpixel i den binära bilden. 
 
För att minimera avståndet mellan sökobjektets pixel och bildpixeln genom rotation 
så ska objektet i detta fall roteras med vinkeln αROTA. 
 
αROTA   Vinkeln mellan vektorn som pekar från origo till aktuell pixel i 

sökobjektet och vektorn från origo i sökobjektet till aktuell pixel i 
bilden. 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+⋅
+×

=
EDTOBJOBJ

EDTOBJOBJ
ROTA vvv

vvv
arcsinα  (5.2) 

5.2.1 Minimal rotation 
För att finna det lokala minimumet så behöver även de närmsta rotationsvinklarna 
undersökas. Den rotation som sökobjektet ska rotera i denna undersökning ska vara 
absolut minimal. Hur stor denna rotation är beror på själva sökobjektet. Den minimala 
rotationen är per definition så liten att endast de allra yttersta pixlarna bör röra sig om 
objektet befinner sig i ursprunglig position. För att finna denna minimala vinkel 
används följande formel: 
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MIN r

1arctanα     (5.3) 

 
Där rMAX är avståndet från sökobjektets origo till dess absolut yttersta pixel, från origo 
sett. Ettan står för det enstaka pixelavstånd som denna yttersta pixel ska förflytta sig. 
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5.3 Skalning 
Skalningen är den transformation som är svårast att finna och utföra på ett 
tillfredsställande sätt. Ett stort problem som kan inträffa är att sökobjektet krymper 
vid ett läge och ger ett bättre resultat på matchningsmåttet utan att resultatet 
egentligen är bättre, dvs. matchningen ser inte bättre ut för det mänskliga ögat. 
Krymper objektet till en punkt så är det inget större problem att placera denna i den 
binära bilden och få resultatet perfekt match, matchningsmått noll. För att förhindra 
detta så bör det finnas vissa begränsningar på krympningsmetoden. Detta studeras 
vidare i en senare del av kapitlet. 
       Ett annat problem med skalningen är att det inte är helt självklart att veta när just 
en skalning är att föredra. Hur mycket objektet ska skalas om för att minimera 
avståndet för en specifik pixel i sökobjektet är inga större problem och studeras i 
kommande stycke, men att på ett bra sätt bestämma när en skalning önskas är desto 
svårare. Även detta studeras i ett senare stycke. 
 
Skalning för enstaka pixel: 
 

 
Figur 5.4 En enstaka pixel i ett sökobjekt. Vektorn vOBJ pekar från sökobjektets origo 
till dess enstaka pixel. Vektorn vEDT är avståndsvektorn från denna pixel till närmsta 

bildpixel i den binära bilden. 
 
För denna pixel i sökobjektet så ska objektet skalas om med faktor Kscale om man 
önskar minimera avståndet mellan pixeln och dess närmsta bildpixel. 
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vv
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  (5.4) 

 
Om man vill hålla nere på beräkningsbördan så kan en approximation av denna faktor 
vara att föredra. Om αSCALE  är liten så fungera approximationen i (5.5) bra. 
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Den approximativa faktorn kommer dock inte användas i de undersökningar som 
senare beskrivs. Denna beskrivs bara som eventuell förbättring av algoritmen. 

5.3.1 Minimal skalning 
Att göra en minimal skalning påminner om den minimala rotationen. Man studerar 
den yttersta pixeln på sökobjektet relativt dess origo och ser till att denna rör sig ett 
steg. För att få fram denna minimala omskalning så beräknas följande faktorer: 
 

MAX
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UPPMIN r

rK 1+
=    (5.6) 
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r
K

1−
=    (5.7) 

 
där rMAX som tidigare är avståndet från sökobjektets origo till dess absolut yttersta 
pixel, från origo sett. 

5.3.2 När önskas skalning? 
Med ovan beskriven metod kan i stort sätt alltid en skalningsfaktor, som minimerar 
avståndet mellan en specifik pixel och dess närmsta objektpixel, beräknas. Undantaget 
är när αSCALE = π som ger Kscale = 1. Det är dock inte alltid som situationen är sådan 
att en skalningsfaktor bör beräknas för den specifika pixeln då resultatet från denna 
transformering kan försämra det totala resultatet. För att minimera fel hos den 
algoritm som ska göras och för att hålla nere en del på beräkningarna så kan det vara 
bra att finna någon typ av parameter som kan ge en uppfattning om sökobjektet 
önskas skalas för en given situation. 
       En tanke är att undersöka om avståndsvektorn pekar mot, eller bort från, 
sökobjektets origo. Låta avvikande vinkeln från denna riktning,  αSCALE , bestämma 
hur väl den specifika pixeln önskas skalas. Om vinkeln är nära noll så är det 
antagligen en förstoring som önskas och om vinkel är nära π så kan det vara en 
förminskning som önskas.  
       Denna undersökning fungerar ofta bra för många pixlar i ett objekt men är inte 
riktigt vad som önskas för alla. Om det är en cirkel som är sökobjekt så fungerar 
denna metod utmärkt. Är det däremot en kvadrat eller en triangel, så är det en 
majoritet av pixlarna som denna undersökning ger missvisande resultat på. För att 
undvika denna approximation så kan pixlarnas vektorer istället jämföras med 
normalerna till pixlarna. På så sätt fås en jämförelse som ger ett bra mått från i stort 
sätt samtliga pixlar. 

5.3.2.1 Normaler 
För att kunna jämföra avståndsvektorerna med normalerna så krävs först att man har 
tillgång till dessa. Således måste de först bestämmas ur sökobjektets mängd av pixlar. 
En approximation av normalerna kan fås av operatorerna i figur 5.5 som appliceras på 
sökobjektet.  
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Figur 5.5  Operatorer som placeras med nollan på sökobjektets pixlar. Nx ger 

normalens x-riktning och Ny ger y-riktningen. Observera att positiv riktning för y i 
detta fall är uppifrån och ner. 

 
Dessa operatorer togs fram för att kunna få en någorlunda bra approximation av 
normalerna och sägs inte på något sätt vara en optimal normalframtagningsalgoritm. 
Resultatet från denna algoritm är tillräckligt bra för denna applikation. De imaginära 
talen i operatorerna används för att lösa vissa problem som uppkommer p.g.a. 
specialfall av olika slag.  
       Operatorerna används på så sätt att för varje pixel i sökobjektet så placeras de 
med nollan över denna och summerar de tal i operatorn som är placerade över en 
annan pixel i sökobjektet. Utifrån denna summa så bestäms hur den approximativa 
normalen ska se ut. 
 

( ) ( )iMNiS OBJXX ∗= .     (5.8) 
( ) ( )iMNiS OBJYY ∗= .     (5.9) 

 
Där MOBJ(i) är en 3x3 matris med sökobjektets i:te pixel i mitten och dess åtta närmsta 
grannar på de övriga placeringarna. Operatorn ”.*” betyder att varje del av matriserna 
multipliceras med motsvarande del i den andra och sedan summeras dessa 9 
multiplikationer. 
 
Normalen ( )yx nnn ,=  
 

( ) 0≥xNrealif  
  ( )( ) ( )( ) xxxx diNrealsignNrealceiln ∗+=  

  else   
  xx din =  

  end   
 
där 
dix =  1, om |imag(Nx)| > 1 
 0, annars 
 
Och motsvarande för ny.  
 
Denna operator använder sig av ett område på 3x3 pixlar för att bestämma en normal 
och är således begränsad till viss del. Det är dock en bra approximation och är bättre 
än att direkt använda αSCALE vid skalningsbeslutet. 
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       Normalerna som fås efter operationen ovan kommer att peka både in och ut ur 
sökobjektet. För att se till att alla normaler pekar ut ur objektet så görs en snabb 
undersökning och vändning av felaktiga riktningar. 
       Den vinkel som finns mellan framtagen normal och motsvarande avståndsvinkel 
är vad som bestämmer om en skalning är önskad. En liten vinkel här betyder 
förstoring och en vinkel nära π ger att en förminskning antagligen är önskad.  

5.3.3 Begränsning av matchningsmått vid förminskning 
Ett av de problem som tidigare nämndes var att matchningsmåttet ibland kan ge ett 
bättre resultat än vad det borde efter att ett objekt har förminskats. Om resultatet blir 
bättre beror det på att många av avståndsvektorerna har förkortas och att det totalt blir 
färre objektpixlar, och således även färre avståndsvektorer, i objektet. För att finna en 
metod som begränsar förminskningarna på ett bra sätt, i syfte att reducera detta 
problem, har undersökningen som beskrivs här efter genomförts. Syftet med detta 
experiment är att undersöka om det finns något förhållande mellan minskningen av 
antalet pixlar i ett objekt som förminskas och dess eventuella förbättring av 
matchningsmåttet. 
  

 
Figur 5.6 Exempel på olika förminskningar. Figurerna a) och b) visar tydligt 

misslyckade förminskningar, c) och d) visar ej önskade förminskningar och e) och f) 
visar två lyckade förminskningar. 

 
I figur 5.6 visas ett antal situationer som kan uppkomma där en förminskning har 
utförts. I bilderna a) - d) visas situationer där en förminskning inte borde ha utförts, 
men i bild e) och f) så finns exempel på lyckade förminskningar. Data från dessa 
förminskningar har placerats i tabell 5.1.  
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  Antal objektpixlar Beräknat RMS värde Kvot: Efter/Före 
  Före Efter Före Efter Antal pix RMS  
a 44 20 2,80 2,06 0,45 0,74 
b 32 16 2,85 2,22 0,50 0,78 
c 56 40 5,72 4,09 0,71 0,72 
d 48 36 5,87 4,35 0,75 0,74 
e 56 40 4,38 2,14 0,71 0,49 
f 48 36 5,25 3,14 0,75 0,60 

Tabell 5.1 Data från förminskningarna i figur 5.6. ”Före” och ”Efter” i tabellen står 
för före resp. efter skalningen. 

 
Ur tabell 5.1 kan man utläsa att alla dessa förminskningar har förbättrat 
matchningsmåttet RMS även då vi i fig. 5.6 ser att resultatet inte alltid är bättre. Man 
kan även utläsa ett ganska intressant förhållande mellan minskningen av antalet pixlar 
och minskningen av RMS. I de två första fallen, a) och b), är förminskningen strängt 
felaktig och man kan se att en translation av objektet skulle passa mycket bättre. I 
dessa två fall så ser vi att kvoten mellan, ’antalet pixlar efter’ och ’antalet pixlar före’ 
förminskningen är mycket mindre än kvoten på det beräknade RMS värdet vid dessa 
tillfällen. 
       De två efterföljande fallen, c) och d), innehåller situationer där förminskningen 
inte egentligen är önskad men det finns ingen annan transformation som skulle vara 
att föredra. Det bästa hade varit att avbryta sökningen i dessa lägen. Här ser vi att de 
två kvoterna i stort är lika. 
       De två sista situationerna, e) och f), visar lyckade förminskningar och här är 
kvoten mellan RMS värdena signifikant mindre än kvoten mellan antalet pixlar. 
 
Tolkningen av resultatet från ovanstående undersökning blir enligt följande: 
       Om kvoten ”(RMS-värde efter nerskalning) / (RMS-värde före nerskalning)” är 
mindre än kvoten ”(Antal objektpixlar efter nerskalning) / (Antal objektpixlar före 
nerskalning)” så godkänns förminskningen, annars så godkänns den inte. 
       Då de undersökta situationerna, eller i alla fall situationer snarlika dessa, ofta 
uppkommer under en objektsökning och då tolkningen av undersökningens resultat 
inte påverkar algoritmen negativt så kommer dessa resultat att användas i detta arbete 
för att reducera antalet omskalningar av sökobjekt. 
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6 Experiment 

Innan de mer utförliga experimenten, vars resultat redovisas i den här rapporten, 
genomfördes så gjordes en del testkörningar av olika metoder. Det är utifrån dessa 
testkörningar som de metoder som mer utförligt undersöks i denna rapport har valts. 
Efter dessa testkörningar så verkade de metoder som använder histogramsortering 
under objektsökningarna vara de mest effektiva, men för att välja dessa så önskades 
bevis på detta. Hur de olika testmetoderna fungerar kommer att beskrivas under detta 
kapitel. 
       Den algoritm som arbetet ska resultera i kan delas upp i tre mindre algoritmer. 
Det är en del som ska finna translation, en annan som söker rotationer och en tredje 
som undersöker skalning. För att finna en total algoritm som använder sig av dessa tre 
delalgoritmer så utförs ett antal experiment inom de olika områdena.  
       Det matchningsmått som kommer användas, för att bestämma hur bra ett funnet 
minimum är, är RMS. Största anledningen till detta är Borgefors[3] och resultaten 
därifrån som visar att detta mått ger bättre resultat än exempelvis aritmetiskt 
medelvärde. 
        Några omfattande undersökningar för att finna det optimala sättet att placera 
startpunkterna har inte utförts. Hur de placeras i dessa undersökningar har bestämts 
genom kvalificerade gissningar baserat på de testsessioner som genomfördes innan de 
mer utförliga experimenten. Startpunkterna har valts att placeras beroende på hur stort 
sökobjektet är. Mellan varje startpunkt finns en sträcka som är en tredjedel av vad 
sökobjektet är. Detta avstånd har visats vara lagom för de flesta situationer. Inga 
minimum har tidigare missats och avståndet ger ett totalt antal startpunkter som inte 
är allt för stort. En undersökning av den binära bilden görs även så att områden, som 
är långt från objektpixlarna i bilden, inte kommer att innehålla några startpunkter. 
Detta för att reducera antalet startpunkt ännu mer. 
  
Den struktur som har valts att användas på den slutgiltiga algoritmen är enligt 
följande: 
       Givet en startpunkt så beräknas tre olika transformationer d.v.s. translation, 
rotation och skalning. Ett RMS värde beräknas för de olika transformationerna och 
den transformation som ger bäst resultat utförs av den totala algoritmen. Den nya 
punkten utgör sedan ny startpunkt och transformationerna utförs än en gång. När 
resultatet på RMS värdet inte förbättras längre så avslutas sökandet med de tre olika 
algoritmerna och en sista funktion kallad ”granntest” tar vid. Denna funktion 
undersöker den sist funna punktens allra närmsta grannar, så att det lokala minimumet 
finnes. Med grannar så avses de åtta allra närmsta pixlarna, en minimal rotation med- 
och moturs samt en minimal upp- och nerskalning. Det RMS värde som tillslut erhålls 
sparas undan och bestämmer storleken på det funna lokala minimumet. 
       Som skrivet ovan så har beräkningar valts att utföras av alla de tre 
delalgoritmerna vid varje steg. Det är något som skulle kunna ses som mycket onödigt 
och beräkningskrävande. I början av arbetet var tanken att en parameter skulle 
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beräknas för de olika transformationerna och att den parameter som ger högst värde 
väljer vilken av transformationsberäkningarna som ska utföras. Detta för att inte 
onödiga beräkningar vid de olika stegen ska utföras. Dock så har några sådana bra 
parametrar inte hittats, som på ett bra och enkelt sätt kan välja vilken av de tre 
transformationerna som är mest intressant att utföra.  
       Experimenten som har utförts kan delas upp i tre delar. I första delen så 
undersöks endast metoder som söker translationer. När en av dessa metoder är vald 
som den bästa så blir andra delen att lägga till rotation i algoritmen. Här undersöks 
alltså olika rotationsmetoder för att finna en som i kombination med 
translationsmetoden finner objekt på bäst sätt. En naturlig fortsättning på 
experimenterandet blir att i tredje delen lägga till skalningsmetoder till den totala 
translation-rotation-algoritmen. 
       Varje experimentdel består även av två mindre delar. I den första av dessa så 
används endast det beslut som den/de valda metoden/metoderna tar fram och söker i 
bilden tills ett minimum är funnet. I den andra delen så läggs ett slutmoment till efter 
att själva metoden har avslutats. Detta moment är det som kallas för ”granntest”.  
       Detta granntest fungerar ungefär på samma sätt som i dag befintliga 
matchningsmetoder, som använder sig av avståndskartor. Eftersom det är detta sätt 
som vill undvikas med denna nya metod så önskas förstås att granntestet ska användas 
så lite som möjligt. Anledningen till att det används överhuvudtaget är att algoritmen 
inte ska missa några globala minimum. 
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6.1 Translation 
Translationsexperimenten genomförs på så sätt att algoritmen placerar det aktuella 
sökobjektet på ett antal olika startpunkter i den binära bilden och från dessa så 
försöker den hitta närmsta lokala minimum. Den binära bild som används i 
translationsexperimenten, och även till viss del i rotationsexperimenten, återfinns i 
figur 6.1. Här ses även de sökobjekt som algoritmen försöker hitta dvs. en hammare, 
en sax och en tång. 
 

 
Figur 6.1 Den binära bild som genomsöks i translations- och rotationsexperimenten. 

 
Det finns en hel del olika metoder som man kan undersöka för att tillslut finna den 
som ger bäst resultat och som är mest effektiv. Självklart så gäller det att begränsa sig 
och välja ett par stycken relevanta ur denna massa. Nedan följer beskrivningar på de 
metoder som har valts att undersökas i detta arbete. 

6.1.1 Medelvärde 
Det som gäller är alltså att algoritmen har tillgång till den mängd avståndsvektorer 
som utgår från varje pixel i sökobjektet. Denna mängd vektorer betecknas  
 

( ) NiViv EDTEDT ..1, =⊂     (6.1) 
 
För att beräkna ett medelvärde av dessa vektorer, vEDT, så summerar man de helt 
enkelt och normerar sedan denna summa med antalet pixlar i sökobjektet. 
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6.1.2 Medelriktning 
Ett problem som kan inträffa när man summerar vektorerna, som i medelvärdet 
ovanför, är att långa vektorer som pekar åt ett helt annat håll, än vad majoriteten gör, 
ger ganska stor negativ påverkan på resultatet. För att undkomma detta problem så 
kan istället ett medelvärde på avståndsvektorernas riktning beräknas. Då spelar inte 
längden på vektorn någon roll utan antalet vektorer som pekar i samma riktning ger en 
högre inverkan.  
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       Ett sätt att beräkna en total riktning är att normera alla vektorer och sedan 
summera dessa. 
 

( )∑=
N

EDTALPHA ivv
1

    (6.3) 

 
Om många av avståndsvektorerna pekar åt samma håll så kommer denna summa att 
ge en lång vektor även om avståndsvektorerna är små. Så viss normering av denna 
vektor krävs. Vald normering är att dividera med antalet pixlar i sökobjektet. Det blir 
alltså istället: 
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Oavsätt hur lång denna vektor är nu så har den en riktning som kan vara intressant att 
använda. Dock så måste denna vektor nu förlängas på något sätt. Det sätt som har 
valts här är att multiplicera med medellängden på avståndsvektorerna. 
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6.1.3 Histogram 
En lite mer komplicerad, och mer beräkningskrävande, variant av 
medelvärdesmetoden undersöks även under experimenten. Denna metod använder sig 
av histogram och sorterar varje avståndsvektor beroende på dess riktning. 
       Ett histogram tas alltså fram i intervallet 0˚ till 360˚. Detta intervall är uppdelat i 
18 delar, dvs. 20˚ per delintervall. Det delintervall som innehåller flest 
avståndsvektorer väljs som beräkningsunderlag och inom detta delintervall så 
beräknas en medelvektor.  
       Med denna metod slipper man sådana vektorer som inte pekar åt det håll som 
flest avståndsvektorer pekar åt.   
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6.2 Rotation 
Här beskrivs de metoder som kommer att undersökas i experimenten som har till 
uppgift att finna rotationer. Förutom den bild som användes i 
translationsundersökningarna så kommer även figur 6.2 att genomsökas. Denna bild 
innehåller roterade versioner av objekten. 
 

 
Figur 6.2 Binär bild som genomsöks i rotationsexperimenten. Här är verktygen som 

söks roterade med 15°, 25° samt 35°. 

6.2.1 Medelvärde 
Den mest enkla metoden att undersöka är antagligen den som beräknar medelvärdet 
av vinklarna i vinkelmängden. För att få denna vinkel så summeras alla vinklarna och 
divideras med antalet. 
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N
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Denna vinkel används sedan för att rotera objektet med.  

6.2.2 Medelvärde av vinklarna mindre än en tröskel T 
Det finns ett par problem med ovanstående metod, som tar medelvärdet av alla pixlars 
önskade vinklar. 
       Problem 1: Alla dessa vinklar, αrota, finns i intervallet [–180˚: 180˚] och vid 
övergången mellan just –180˚ och 180˚ så inträffar följande problem. Finns det en 
vinkel strax under 180˚, säg 175˚, och en annan vinkel strax över –180˚, säg –175˚, så 
blir medelvärdet av dessa vinklar 0˚. Det medelvärde som vi skulle önska är förstås 
180˚, eller –180˚. Det inträffar alltså ett fashopp-problem här. 
       Problem 2: Det är ju förstås svårt att vet om en pixel verkligen vill rotera, 
translatera eller kanske skala om objektet. Det är ett problem som är svårt att komma 
ifrån, men då alla dessa tre fall undersöks så är detta inget speciellt stort problem. En 
sak som man kan begränsa rotationsalgoritmen med är att inte räkna med sådana 
vinklar som antagligen betyder annat än just rotation. En sådan begränsning är att 
undersöka storleken på den önskade rotationen. Om en önskad rotation är större än 
90˚ så betyder det att den närmsta pixel för denna sökobjektspixel befinner sig på 
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andra sidan sökobjektets origo. I detta fall så borde en translation vara vettigare att 
utföra än en rotation. 
       För att lösa ovanstående problem ganska smidigt så har en tröskel införts. 
Medelvärdet på pixlarnas önskade rotationer beräknas endast mellan de rotationer 
som är mindre än den valda tröskeln, T. 
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M
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MT innehåller de i:n där |αrota(i)| < T, och M är antalet vinklar som uppfyller detta 
krav. 
Den tröskel som har valts att användas i experimenten är T = 60˚.  

6.2.3 Medelvärde av vinklarna viktade med motsvarande 
avståndsvektors längd i kvadrat 

En annan tanke om hur bra vinklarna hos de önskade rotationerna egentligen är har 
med avståndsvektorernas längd att göra. En avståndsvektors längd har viss påverkan 
på hur säker den vinkel man får egentligen är. En vektor som är väldigt liten ger en 
vinkel som kan variera ganska mycket beroende på pixlarnas storlek och vilken pixel 
som råkar ligga närmst. En längre vektor ger än vinkel som ger ett mycket bättre 
resultat, om det nu är rotation som är önskad transformation. Ett sätt att få med detta i 
beräkningarna är att vikta beräknade önskade rotationer med avståndsvektorns längd i 
kvadrat.  
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6.2.4 Histogram 
Som i translationsfallet så kan det vara intressant att undersöka en metod som sorterar 
vinklarna i olika intervall för att hitta det intervall som innehåller flest vinklar. 
Histogrammet sorterar alltså de önskade rotationerna i olika intervall. Inom det 
intervall som innehåller flest vinklar beräknas sedan ett medelvärde. 
       Ett histogram tas alltså fram i intervallet -180˚ till 180˚. Detta intervall är 
uppdelat i 18 delar, dvs. 20˚ per delintervall. Det delintervall som innehåller flest 
avståndsvektorer väljs som beräkningsunderlag och inom detta delintervall så 
beräknas en medelvinkel.  
       På detta sätt så fås en vinkel som är beräknad från den mängd som flest önskade 
rotationer finns inom. 
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6.3 Skalning 
För att undersöka skalningsmetoderna som beskrivs i detta kapitel så genomsöks 
bilderna i figur 6.3. Ena bilden innehåller verktygen i olika skalor medan den andra 
innehåller verktygen i både roterade och skalade versioner. 
 

 
Figur 6.3 Binära bilder som genomsöks i skalningsexperimenten. Den vänstra bilden 
innehåller de tre verktygen i fem olika versioner. En originalversion och fyra som är 

skalade med faktorerna 0.70, 0.90, 1.10, 1.30. Den högra bilden innehåller de 
omskalade verktygen roterade med 10° med- eller moturs. 

 

6.3.1  Medelvärde 
Ett medelvärde kan beräknas mellan de olika faktorerna som sökobjektets enskilda 
pixlar innehar. 
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6.3.2 Medelvärde, viktat RMS värde 
Ovanstående framtagna medelvärde kommer med stor sannolikhet ofta leda till att 
sökobjektet krymps till punkt för att ge bästa resultat. För att förhindra detta så har det 
RMS värde som beräknas fram vid förminskningen valts att skalas om. 
       Samma medelvärde beräknas på skalningsfaktorerna. När RMS värdet sedan har 
beräknats så skalar man detta resultat med en faktor Krms. Hur stor denna faktor är 
beskrivs i kapitel 5.3.3 och beräknas enligt: 
       
Krms = (Antalet pixlar i sökobjektet före förminskning) / (Antalet pixlar i sökobjektet 
efter förminskningen) 

6.3.3 Histogram  
Som i de två tidigare transformationerna så kan även en metod som sorterar vektorer, 
och väljer den grupp som innehåller flest, vara nyttig att undersöka här. Frågan är bara 
vilket sätt man ska sortera vektorerna på. Sorteringen i denna metod ska sortera 
avståndsvektorerna på så sätt att man kan se om en skalning är önskad.  
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       Det histogram som bestäms sorterar avståndsvektorerna beroende på 
vektorriktningens avvikelse från normalen. De vektorer som kan tänkas önskar 
förstora sökobjektet ligger parallellt med, eller med en ganska liten avvikelse från, 
normalen. De som önskar förminska objektet ligger även de nästan parallellt med 
normalen, men med motsatt riktning. 
       Ett histogram tas alltså fram i intervallet 0˚ till 180˚. Detta intervall är uppdelat i 
6 delar, dvs. 30˚ per delintervall. Det delintervall som innehåller flest 
avståndsvektorer väljs som beräkningsunderlag. Om detta delintervall tillhör det 
intervall som innehåller vektorer som önskar förstora objektet, dvs 0˚ – 30˚, eller det 
intervall som innehåller vektorer som önskar förminska objektet, dvs 150˚ – 180˚, så 
beräknas en medelskalning inom detta intervall. Om det inte är något av dessa 
intervall som innehåller flest vektorer så tolkas detta som att ingen omskalning 
önskas. I detta fall genomförs ingen omskalning av objektet. 
       Som i den tidigare metoden så skalas RMS värdet med en faktor Kscale när det 
ska jämföras med övriga resultat. 

6.3.4 Vinkelintervall 
En annorlunda variant av föregående metod, som använder histogram för att sortera 
skalningsvinklarna i olika delintervall, beskrivs här. 
       Den här metoden har inte lika höga krav på intervallen som histogrammetoden. 
Om det finns vektorer som önskar förminska eller förstora objektet så beräknas alltid 
en skalning som jämförs med övriga transformationer.  
       Metoden undersöker om det finns vektorer som önska förminska eller förstora 
sökobjektet. För att kvalificeras som godkänd får avståndsvektorn inte avvika mer än 
20° från normalen. Bland de avståndsvektorer som önskar förminska objektet så 
beräknas ett medelvärde av vinklarna och bland de som önskar förstora objektet så 
beräknas ett annat. Det intervall, 0˚-20˚ eller 160˚-180˚, som innehåller flest 
avståndsvektorer får utföra sin skalning. 
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7 Resultat 

De experiment som har genomförts har använt tre olika sökobjekt och totalt fyra olika 
binära bilder under sökningarna. De binära bilderna innehåller sökobjekten i olika 
former. 
       De egenskaper som är intressanta att jämföra mellan de olika metoderna som har 
undersökts i de olika transformationsfallen är: 
 

- Antal beräkningssteg som totalt har krävts i sökningen. 
- Hur bra de funna minimumen är. 
- Hur beroende av granntest som metoden är. 
- Felträffar hos de funna minimumen. 
- Hur många beräkningssteg som granntestet utför. 

 
Resultaten är redovisade en transformation åt gången. Först så studeras de resultat 
som translationsexperimenten gav, sedan följer resultat från rotationsexperimenten 
och till sist skalningsexperimenten. 
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7.1 Translation 
Under dessa experiment användes den binära bilden i figur 7.1. De prickar som är 
markerade i bilden är de startpunkter som har valts att användas. Dessa startpunkter är 
ganska glest placerade om man jämför med de startpunkter som används i t.ex. 
Chamfermatchning. Anledningen till att startpunkterna går att placera så glest är att 
alla de tre translationsmetoderna som har undersökts kan förflytta sökobjektet långa 
sträckor åt gången, och att startpunkter placerade tätare då bara tillför onödigt arbete.  

 
Figur 7.1 Den binära bild som genomsöks i translations- och rotationsexperimenten 

med de 110 startpunkterna markerade. 
 
De metoder som har undersökts är beskrivna i kapitel 6.1 och omfattar medelvärdes-, 
medelriktnings- och histogramsökning. För att kunna jämföra de resultat som dessa 
metoder har producerat så har tabell 7.1 och tabell 7.2 tagits fram med olika data. 
Tabell 7.1 innehåller värden som har producerats utan att funktionen granntest har 
använts, medan resultaten i tabell 7.2 inkluderar granntestet. 
 

  Medelvärde Medelriktning Histogram 
  H T S H T S H T S 
Totalt antal steg 1038 1047 1093 1120 1228 1158 205 210 201 
Globalt minimum 0,00 1,00 1,03 1,26 1,00 1,46 0,00 1,00 1,89 
Antal av dessa 1 2 1 1 1 1 2 3 1 
                    
Antal RMS < 2 15 12 17 2 2 1 2 6 1 
Antal steg då  166 127 206 13 14 11 8 13 2 
                    
Antal steg/ startpunkt 3,15 3,17 3,31 3,35 3,72 3,51 0,62 0,64 0,61 
Antal steg/ startpunkt                   
Då lok. Min finnes 11,07 10,58 12,12 6,50 7,00 11,00 4,00 2,17 2,00 

Tabell 7.1 Data från translationsexperimenten. Bokstäverna H, T och S är 
beteckningar för de tre verktygen hammare, tång och sax. 
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I tabell 7.1 kan man utläsa att metoderna som använder medelvärde resp. 
medelriktning ger liknande resultat. Dock så använder metoden med medelvärde 
aningen färre steg och finner bättre matchningsresultat än metoden med 
medelriktning.  
       Det man kan se i tabell 7.1 är även att histogrammetoden endast använder en 
mängd steg som är mindre än en femtedel av vad de två övriga använder sig av. Dock 
så finner denna metod inte lika bra match på saxen, och finner inte heller lika många 
bra träffar som har ett RMS mindre än 2. 
 

  Medelvärde Medelriktning Histogram 
  H T S H T S H T S 
Totalt antal grannsteg 597 588 346 918 751 625 1642 1379 1216 
Globalt minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal av dessa 15 15 17 14 19 17 17 17 18 
             
Antal translationer vid min 166 147 206 158 198 197 40 34 35 
Antal grannsteg vid min 15 70 34 69 147 113 204 222 245 
             
Antal translationer/startpunkt 3,15 3,17 3,31 3,39 3,72 3,51 0,62 0,64 0,61 
Antal grannsteg/startpunkt 1,81 1,78 1,05 2,78 2,28 1,84 4,98 4,18 3,68 
Totalt antal steg/startpunkt 4,96 4,95 4,35 6,17 6,00 4,90 5,60 4,82 4,29 
             
Antal translationer/minima 11,07 9,80 12,12 11,29 10,42 11,59 2,35 2,00 1,94 
Antal grannsteg/minima 1,00 4,67 2,00 4,92 7,74 6,65 12,00 13,06 13,61 

Tabell 7.2 Data från translationsexperimenten med granntestet inkluderat. 
Bokstäverna H, T och S är beteckningar för de tre verktygen hammare, tång och sax. 

 
I tabell 7.2 kan man se att det dyker upp ett antal perfekta träffar då granntestet 
kompletterar respektive metod.  
       Man kan se att det försprång som histogrammetoden hade i antalet steg nu har 
reducerats så att det totala antalet steg som används är i stort sätt lika för de olika 
metoderna. Histogrammetoden kräver många steg av detta granntest. 
       Med ovanstående resultat så kan man direkt säga att medelvärdesmetoden och 
medelriktningsmetoden är ganska lika varandra men att medelvärdet är aningen 
bättre. Om man sedan jämför med histogrammetoden så kräver just histogramdelen 
färre antal steg, men för att sedan finna alla minimum så måste denna metod använda 
många steg under granntestet.  
       Det som i slutändan talar för histogrammetoden är att detta examensarbete 
inriktar sig mot att hitta en metod som i sig kräver så få antal steg som möjligt för att 
finna globalt minimum i den binära bilden. Histogrammetoden är helt klart den metod 
som kräver minst antal steg. Att den sedan kräver fler steg under granntestet är inget 
större bekymmer. I detta fall så finner metoden ett antal olika globala minimum som 
visar sig vara exakt samma punkt. Alla dessa dubbletter av minimumen måste inte 
upptäckas. Om man begränsar exempelvis granntestet så att den max får använda ett 
begränsat antal steg, ex. 5, så skulle inte alla de startpunkter som finner ett globalt 
minimum finna ett. Dock så skulle i detta fall det globala minimumet som finns i 
bilden upptäckas av histogrammetoden, och antalet grannsteg hade drastiskt minskats. 
Den metod som i fortsättningen kommer att studeras m a p translation är således 
histogrammetoden. 
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7.2 Rotation 
Undersökning av rotationsmetoderna har genomförts på så sätt att den binära bilden 
genomsöks av en algoritm som kombinerar den valda translationsmetoden, 
histogrammetoden, med var och en av de rotationsmetoder som ska undersökas. För 
en specifik placering så beräknas både en translation och en rotation följt av att 
algoritmen väljer det steg som ger bäst resultat på RMS värdet. De rotationsmetoder 
som har undersökts är beskrivna i kapitel 6.2. 
       Det är två binära bilder som kommer att genomsökas. Till en början samma bild 
som i translationsundersökningen, dvs. figur 7.1, som innehåller en rotation på 10 
grader per verktyg, men sen även bilden i figur 7.2 som innehåller rotationer på de 
olika verktygen med gradtal 15˚, 25˚, 35˚. 
       Som i translationsundersökningen så genomförs en undersökning utan 
inblandning av granntestet, men sen så inkluderas även detta test i sökningen. 
Granntestet har nu uppgraderats till att kunna rotera sökobjektet med en minimal 
rotation. Hur en minimal rotation beräknas finns beskrivet i kap. 5.2.1. 
 

 
Figur 7.2 Den binära bild som genomsöks i rotationsexperimenten med de 139 

startpunkterna markerade. Rotationer på 15˚, 25˚, 35˚. 
 
Som i translationsundersökningen så har relevanta data samlats i tabeller. I tabell 7.3 
finner man data från undersökning i den binära bilden som finns i fig. 7.1. Resultat 
från granntestet inkluderas även i denna tabell. Tabell 7.4 är uppbyggd på samma sätt 
som tabell 7.3 men innehåller istället data från genomsökningen i den binära bild som 
finns i fig. 7.2. 



 41

 

 Figur 7.1 Medelvärde 
Trösklat 
medelvärde Histogram Viktat medelvärde

  H T S H T S H T S H T S 
Totalt antal translationer 232 241 220 235 226 219 234 219 206 238 224 218 
Totalt antal rotationer 151 167 196 175 143 174 143 74 102 153 128 150 
                          
Globalt minimum 0,00 1,00 1,89 0,00 1,00 1,89 0,00 1,00 1,61 0,00 0,77 0,90 
Antal av dessa 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 
                          
Totalt antal grannsteg 1640 1453 1409 1713 1489 1413 1584 1535 1334 1645 1445 1387
Globalt minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal av dessa 16 14 5 16 14 6 16 15 16 9 16 11 

Tabell 7.3 Data från rotationsexperimenten, första binära bilden, figur 7.1. 
Bokstäverna H, T och S är beteckningar för de tre verktygen hammare, tång och sax. 

 
Ur Tabell 7.3 kan man se att antal translationer och rotationer som totalt är utförda är 
ganska lika men att histogrammetoden är aningen bättre än de övriga.  
       Det funna globala minimum för de olika metoderna, exkl. granntest, är bättre hos 
det viktade medelvärdet än hos de andra.  
        Antalet grannsteg är i stort sätt samma för alla metoderna. 
 

Figur 7.2 Medelvärde 
Trösklat 
medelvärde Histogram Viktat medelvärde 

  H T S H T S H T S H T S 
Totalt antal translationer 335 354 340 341 349 337 289 328 321 342 295 321 
Totalt antal rotationer 474 487 547 490 424 508 276 278 322 255 227 284 
                          
Globalt minimum 0,64 1,10 0,50 0,60 0,70 0,51 0,60 0,82 0,42 0,21 0,24 0,27 
Antal av dessa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
                          
Totalt antal grannsteg 1044 1355 1502 1122 1363 1513 1335 1366 1370 891 1272 1161 
Globalt minimum 0,53 0,27 0,51 0,53 0,27 0,28 0,51 0,27 0,42 0,21 0,24 0,19 
Antal av dessa 1 2 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 

Tabell 7.4 Data från rotationsexperimenten, andra binära bilden, figur 7.2. 
Bokstäverna H, T och S är beteckning på de tre verktygen hammare, tång och sax. 

 
I tabell 7.4 syns det att det helt klart är histogrammetoden och det viktade 
medelvärdet som använder minst antal steg vid genomsökningen. Vid inblandning av 
granntest så syns dock ett bättre resultat hos det viktade medelvärdet än hos 
histogrammet. 
       De funna globala minimumen, exkl. granntest, är ganska så mycket bättre hos det 
viktade medelvärdet än hos de övriga metoderna. 
       Det som de två ovanstående tabellerna innehåller är resultat på sökningen i de två 
binära bilderna som finnes i figur 7.1 och figur 7.2. De minimum som finns med i 
resultaten är det minimum, som de enskilda metoderna har funnit, som är absolut 
minst. I dessa fall, då även rotation är tillåten, så är inte endast det absolut lägsta 
minimumet intressant, utan även hur bra de övriga objekten i figuren hittas. 
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I följande tabell, tabell 7.5, så finns resultat på hur högt RMS värde som krävs för att 
de olika metoderna ska finna alla de objekt som matchar sökobjektet i den binära 
bilden. 
 

      Figur 7.1  Figur 7.2 
             2 funna 3 funna 
        Inkl granntest    Inkl granntest   Inkl granntest
      RMS Antal RMS Antal  RMS antal   Antal RMS antal RMS antal 
Medelvärde Hammare   0,70 5 0,60 18  0,70 2 0,53 2 0,90 3 0,56 7 
  Tång   1,10 4 0,71 19  2,00 5 0,34 3 2,90 9 0,53 5 
  Sax   2,00 2 0,61 26  1,10 3 0,52 2 1,50 4 0,53 4 
Trösklat medelvärde Hammare   0,70 3 0,59 24  0,70 3 0,52 2 0,90 6 0,56 6 
  Tång   1,10 4 0,72 19  1,10 3 0,34 4 2,00 7 0,53 7 
  Sax   2,00 3 0,61 25  1,10 3 0,52 3 1,50 4 0,55 4 
Histogram Hammare   0,70 4 0,59 24  0,85 4 0,54 5 0,86 5 0,57 13 
  Tång   1,61 4 0,72 19  1,90 4 0,34 9 2,30 5 0,35 10 
  Sax   1,90 3 0,60 19  1,30 3 0,49 3 2,50 5 0,55 8 
Viktat medelvärde Hammare   0,60 3 0,57 14  0,26 3 0,26 3 0,28 4 0,27 4 
  Tång   1,00 5 0,72 20  0,50 2 0,27 3 1,20 6 0,32 5 
  Sax   1,91 4 0,60 19  1,24 3 0,19 2 1,24 1 0,23 3 

Tabell 7.5 Data från rotationsexperimentet. Här ses hur högt RMS värde som krävs 
för att de olika objekten ska hittas i den binära bilden. 

 
Ur tabell 7.5 kan man utläsa att sökningen i figur 7.1 ger ungefär samma resultat på 
RMS värdet för alla de olika metoderna, exkl. granntest.  
       För figur 7.2 kan man urskilja att det i de allra flesta fallen är en ganska så 
mycket bättre träff hos det viktade medelvärde än vad det är för resten av metoderna, 
både inkl. och exkl. granntestet. 
       För att lättare jämföra hur stort RMS värde som krävs för att finna de olika 
objekten i den binära bilden fig 7.2 så har diagram 7.1 och 7.2 tagits fram. 
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Diagram 7.1 Diagram över hur högt RMS värde som krävs för att finna de olika 
sökobjekten i den binära bilden fig 7.2. Här exklusive granntestet. 

 
I diagram 7.1 kan man utläsa att det viktade medelvärdet ger ett RMS som ligger strax 
under de andra metoderna för de flesta punkterna. 
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Diagram 7.2 Diagram över hur högt RMS värde som krävs för att finna de olika 
sökobjekten i den binära bilden fig 7.2. Här inklusive granntestet. 

 
Resultatet i diagram 7.2 bekräftar resultaten från diagram 7.1. Det är metoden med det 
viktade medelvärdet som ger det bästa resultatet. Då alla metoder i 
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rotationsundersökningen använde sig av i stort sätt lika många steg under 
undersökningen så är valet av rotationsmetod lätt. 
       Den totala algoritmen hittills är alltså att finna translation m h a histogram över 
de önskade förflyttningsriktningarna och finna rotation m h a att använda ett viktat 
medelvärde på de önskade rotationerna. 
       För att se hur bra träffarna verkligen är efter rotationsexperimenten så kan man 
studera fig. 7.3. 
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Figur 7.3 Resultat från rotationsexperimenten. 
Första raden i varje ruta beskriver resultatet från medelvärdesmetoden, andra raden 
beskriver medelriktningsmetoden, tredje raden histogrammetoden och fjärde raden 
metoden med viktat medelvärde. 
       Första raden med rutor beskriver resultatet vid sökning efter hammaren, andra 
raden sökning efter saxen och tredje raden sökning efter tången. 
       Första kolumnen med rutor visar resultaten från när ett av objekten har funnits, 
andra kolumnen när två av objekten har funnits och tredje kolumnen visar när alla de 
tre objekten har funnits. 
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7.3 Skalning 
Undersökningen av skalningsmetoderna har genomförts på samma sätt som för de 
tidigare transformationerna. Den valda translationsmetoden är histogrammetoden och 
den valda rotationsmetoden är den som använder sig av viktat medelvärde. De binära 
bilderna genomsöks av algoritmer som använder dessa metoder samt var och en av de 
skalningsmetoder som beskrivs i kap. 6.3. För en specifik placering så beräknas de tre 
transformationerna, en translation, en rotation och en skalning följt av att algoritmen 
väljer det steg som ger bäst resultat på RMS värdet. 
       Det är två binära bilder som kommer att genomsökas här. Den första bilden, som 
går att skåda i figur 7.4 a), innehåller verktygen i originalstorlek och även två 
förminskningar samt två förstoringar av vart och ett av verktygen. Den andra figuren 
finns i fig. 7.4 b) och innehåller samma storlekar av objekten som i a), men även en 
rotation på 10˚ med- eller moturs. 
       Även i denna sökning så genomförs först en undersökning utan inblandning av 
granntestet, följt av en undersökning där detta test inkluderas. Granntestet kan nu göra 
förflyttning med en pixel i alla åtta riktningar, rotera en minimal vinkel och nu även 
skala upp och ner objektet en minimal skalning. Hur en minimal skalning utförs 
beskrivs i kap. 5.3.1. 

 
Figur 7.4 De binära bilderna som genomsöks i skalningsexperimenten med de 215 

resp. 202 startpunkterna markerade. Rotationerna i den högra bilden är på 10˚  med- 
eller moturs. 

 
Data från sökningarna har samlats i tabellerna 7.6 och 7.7. De motsvarar sökning i 
bilderna i fig. 7.4. Resultat från granntestet inkluderas även i dessa tabeller. 
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Figur 7.4 a Medelvärde Mv. Mani. RMS Histogram Vinkel int. 
  H T S H T S H T S H T S 
Totalt antal translationer 394 429 418 388 392 418 369 416 395 335 338 362 
Totalt antal rotationer 198 217 179 187 175 172 201 226 226 202 186 211 
Totalt antal skalningar 544 1085 891 615 1242 1232 128 205 167 338 462 449 
                          
Globalt minimum 0 0,67 0,68 0 0 0,86 0 0,55 0,56 0 1,02 0,58 
Antal av dessa 3 2 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 
                          
Totalt antal grannsteg 1234 1462 1209 1146 1373 1003 1469 1994 1585 978 1409 1207
Globalt minimum 0 0 0,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Antal av dessa 3 3 3 3 4 2 5 5 2 5 3 1 

Tabell 7.6 Data från skalningsexperimenten, första binära bilden, figur 7.4 a). 
 
Ur tabell 7.6 kan man se att antalet translationer och rotationer ungefär är samma för 
de olika algoritmerna. Synar man däremot antalet skalningar som har utförts så är 
dessa ganska så många fler hos sig de två metoderna som använder sig av 
medelvärdet direkt.  
       Utan inblandning av granntestet så ser histogrammetoden ut att vara aningen 
bättre än metoden med vinkelintervallet. Detta då den använder ca hälften så många 
skalningar och får ett aningen bättre globalt minimum. 
       Med granntestet i algoritmen så ser man dock att histogrammetoden använder sig 
av ca 50% fler sådana steg, vilket inte är att föredra.  
 

Figur 7.4 b Medelvärde Mv. Mani. RMS Histogram Vinkel int. 
  H T S H T S H T S H T S 
Totalt antal translationer 429 473 468 411 461 452 429 427 388 390 397 362 
Totalt antal rotationer 275 280 306 255 252 271 271 281 277 247 272 295 
Totalt antal skalningar 604 1045 1102 726 1268 1323 154 207 171 321 372 367 
                          
Globalt minimum 0,58 0,79 0,77 0,38 0 0 0,53 0,7 0,65 0 0,75 0,79 
Antal av dessa 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 
                          
Totalt antal grannsteg 1009 1211 1047 993 1078 1002 1141 1703 1746 982 1370 1407 
Globalt minimum 0 0,46 0,65 0 0 0 0,53 0,68 0,65 0 0,66 0,69 
Antal av dessa 1 1 1 3 6 3 1 1 1 2 1 1 

Tabell 7.7 Data från skalningsexperimenten, andra binära bilden, figur 7.4 b). 
 
Ur Tabell 7.7 så kan man urskilja ungefär samma resultat som i Tabell 7.6. 
       Det resultat som dock är aningen intressantare att studera är det som visar hur 
högt RMS värde som krävs för att de olika objekten i den binära bilden ska hittas. 
Denna undersökning exkluderar granntestet och redovisas i tabellerna 7.8 och 7.9.  
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      Figur 7.4 a 
    Falskt min 1 funnen 2 funna 3 funna 4 funna 5 funna 
      RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal
Medelvärde Hammare       0 3 0,7 5 0,8 10 1,5 21 1,8 28 
  Tång   0,67 2 0,8 4 1,1 8 1,2 11 1,8 48 2,3 86 
  Sax       0,69 1 0,9 3 1 8 1,55 25 2 57 
Mv. Mani. RMS Hammare       0 3 0,4 4 0,8 11 1,8 25 1,8 32 
  Tång   0 1 0,8 7 1,1 12 1,2 19 1,8 60 2,25 96 
  Sax       0,69 1 0,8 6 1 11 1,55 38 2 77 
Histogram Hammare       0 4 0,1 5 0,4 9 1,5 20 1,8 32 
  Tång       0,55 1 1,15 7 1,3 13 2,1 69 3 92 
  Sax       0,56 1 0,6 2 1,55 15 2,3 51 2,9 83 
Vinkelint. Hammare       0 5 0,4 8 0,8 11 1,6 20 1,8 30 
  Tång       1,01 1 1,1 2 1,2 3 1,75 38 2,25 60 
  Sax       0,57 1 1,1 6 1,3 9 1,55 15 2,3 68 

Tabell 7.8 Data från skalningsexperimentet. Här ses hur högt RMS värde som krävs 
för att finna de olika objekten i den första binära bilden, figur 7.4 a). 

 
När nu skalning är inblandat så inträffar det lägen då sökobjektet krymper för mycket 
och ger då ett totalt RMS värde som är lågt för den träff som den egentligen ger. Detta 
ger att vissa träffar som egentligen är helt fel ger bra resultat på RMS värdet. Den 
första kolumnen i tabell 7.8 och 7.9 visar RMS värdet på det lägsta globala minimum 
som algoritmen fann OM detta minimum egentligen är en felträff. RMS värdet på det 
första funna globala minimum som ger ett godkänt resultat finns i kolumnen ”1 
funnen”.  
  
 

      Figur 7.4 b 
    Falskt min 1 funnen 2 funna 3 funna 4 funna 
      RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal
Medelvärde Hammare       0,58 1 0,8 3 0,85 4 1,1 7 
  Tång   0,79 1 0,83 3 0,86 4 1 9 2,06 70 
  Sax   0,77 1 0,85 3 1 5 1,3 17 1,9 54 
Mv Mani RMS Hammare   0,38 1 0,58 3 0,8 6 0,85 8 1,3 16 
  Tång   0 4 0,85 11 0,86 12 1 17 2,06 90 
  Sax   0 1 0,85 7 0,95 9 1,3 21 1,9 70 
Histogram Hammare       0,53 1 0,6 4 0,65 7 0,7 11 
  Tång       0,7 1 0,85 2 0,86 3 2,2 72 
  Sax       0,65 1 0,7 2 1,3 6 1,95 37 
Vinkelint. Hammare   0 2 0,55 3 0,65 4 0,9 7 1,2 11 
  Tång       0,75 1 0,93 2 0,95 3 1,1 6 
  Sax       0,79 1 0,85 2 1,3 7 2,3 65 

Tabell 7.9 Data från skalningsexperimentet. Här ses hur högt RMS värde som krävs 
för att finna de olika objekten i den andra binära bilden, figur 7.4 b). 

 
För att lättare tolka dess tabeller så har diagram 7.3 och 7.4 skapats. 
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Första figuren, fig 7.4 a
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Diagram 7.3 Diagram över hur stort RMS värde som krävs för att finna de olika 
objekten i den första binära bilden, 7.4 a), under skalningsexperimenten. 

 
 
 

Andra figuren, fig 7.4 b
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 Diagram 7.4 Diagram över hur stort RMS värde som krävs för att finna de olika 
objekten i den andra binära bilden, 7.4 b), under skalningsexperimenten. 

 
Som tredje och sista beslutsunderlag till val av skalningsmetod så finner man de olika 
träffarna, för de olika metoderna och figurerna, i fig. 7.5 – 7.10 vilka finns till 
beskådning i slutet av detta kapitel. 
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       Då man studerar diagrammen så följer de två medelvärdesmetoderna varandra 
ganska väl. Metoden med vinkelintervall svänger aningen mer och histogrammetoden 
har ett bättre resultat, i alla fall på de första träffarna. I diagram 7.3 är 
histogrammetoden bättre på de sex första träffarna och i diagram 7.4 så är träffarna 
bättre på de nio första.  
       Som man kan se i fig. 7.5 – 7.10 så är de allra sista träffarna svåra att hitta och det 
är många felträffar som inträffar innan alla objekten är funna. Slutsats av detta är att 
metoden inte klarar av allt för stor förändring hos objektet när transformationen är 
skalning. De resultat som då motsvarar dessa katastrofala träffar låter vi bli att ta med 
i jämförelse mellan metoderna eftersom de är usla i alla metodernas resultat. 
       Studerar man fig. 7.5 – 7.10 ser man att det oftast är histogrammetoden och 
vinkelintervallmetoden som ger det bästa resultatet. Deras resultat är ofta väldigt lika 
varandra. Det som skiljer är att vinkelintervallmetoden i vissa bilder, 7.6, 7.7, och 7.9, 
ger ett bättre estetiskt resultat då fler objekt har hittats. Histogrammetoden finner 
alltså fler felträffar tidigare i sökningen än vinkelintervallmetoden. Detta kan även ses 
i tabell 7.8 och 7.9 där antalet funna minimum är fler hos histogrammetoden i de 
senare skedena, och då ökar risken för antalet felträffar.  
       Slutsatsen av ovanstående är att histogrammetoden finner de allra första och 
lättaste objekten tidigare, m a p RMS värdet, än de övriga metoderna. Det är dock 
vinkelintervallmetoden som finner flest unika objekt bäst och med minst felträffar.  
       Ovanstående resultat kommer från experimenten då inte granntestet används. För 
att få en uppfattning om hur den totala metoden fungerar så redovisas här efter 
resultaten med granntestet inkluderat. 
       I tabellerna 7.10 och 7.11 finns data från experimenten som inkluderar 
granntestet. 
 

      Figur 7.4 a) inkl granntest 
    Falskt min 1 funnen 2 funna 3 funna 4 funna 5 funna 
      RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal
Medelvärde Hammare       0,00 3 0,45 4 0,50 8 1,00 20 1,70 46 
  Tång       0,00 3 0,60 9 0,90 18 1,10 29 1,20 35 
  Sax       0,36 3 0,50 5 0,70 7 0,80 11 0,90 20 
Mv. Mani. RMS Hammare       0,00 3 0,40 4 0,50 10 1,00 23 1,70 52 
  Tång       0,00 4 0,60 9 0,90 20 1,10 35 1,20 43 
  Sax   0 2 0,36 4 0,50 6 0,70 12 0,80 14 0,90 23 
Histogram Hammare           0,00 5 0,40 11 1,00 19 1,70 52 
  Tång       0,00 5 0,60 9 1,00 20 1,10 24 1,60 79 
  Sax       0,00 2 0,40 4 0,50 6 0,80 11 1,90 63 
Vinkelint. Hammare       0,00 5 0,40 8 0,45 11 1,00 16 1,70 48 
  Tång       0,00 3 0,75 5 0,80 7 1,00 15 1,10 22 
  Sax       0,00 1 0,50 5 0,60 8 0,80 9 0,90 12 

Tabell 7.10 Data från skalningsexperimentet inklusive granntestet. Här ses hur högt 
RMS värde som krävs för att finna de olika objekten i den första binära bilden, figur 

7.4 a). 
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      Figur 7.4 b) inkl granntest 
    falskt min 1 funnen 2 funna 3 funna 4 funna 
      RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal RMS Antal 
Medelvärde Hammare   0,00 1 0,58 2 0,60 3 0,70 5 0,75 7 
  Tång   0,46 1 0,68 4 0,70 6 0,90 15 1,60 81 
  Sax   0,65 1 0,66 2 0,80 10 0,85 13 1,10 29 
Mv. Mani. RMS Hammare   0,00 3 0,58 5 0,65 6 0,70 8 0,75 10 
  Tång   0,00 4 0,68 10 0,70 13 0,90 24 1,60 93 
  Sax   0,00 3 0,65 6 0,75 8 0,85 15 1,20 38 
Histogram Hammare       0,53 1 0,55 3 0,58 5 0,70 14 
  Tång       0,68 1 0,70 3 0,90 10 1,30 48 
  Sax       0,65 1 0,70 2 0,98 8 0,99 10 
Vinkelint. Hammare       0,55 3 0,65 5 0,70 6 0,90 12 
  Tång       0,66 1 0,70 2 0,76 3 0,79 6 
  Sax       0,69 1 0,75 5 0,85 6 0,98 13 

Tabell 7.11 Data från skalningsexperimentet inklusive granntestet. Här ses hur högt 
RMS värde som krävs för att finna de olika objekten i den andra binära bilden, figur 

7.4 b). 
 
Som tidigare så har två diagram gjorts för att man tydligare ska kunna tolka dessa 
resultat. 
 

Första figuren, fig 7.4 a, inkl. granntest
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 Diagram 7.5 Diagram över hur stort RMS värde som krävs för att finna de olika 
objekten i den första binära bilden, figur 7.4 a), under skalningsexperimenten med 

granntest inkluderat. 
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Andra figuren inkl. granntest
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 Diagram 7.6 Diagram över hur stort RMS som krävs för att finna de olika objekten i 
den andra binära bilden, figur 7.4 b), under skalningsexperimenten med granntest 

inkluderat. 
 
För att se hur bra dessa träffar är så kan fig. 7.11 – 7.16 studeras i slutet av kapitlet. 
Här kan man se de träffar som de olika metoderna hittar om man inkluderar 
granntestet. 
       Dessa resultat som inkluderar granntestet visar på att det är metoden med 
vinkelintervall som är att föredra. Histogrammetoden finner även här de allra 
simplaste transformationerna tidigare m.a.p. RMS värdet, men får ett slutgiltigt 
resultat, när alla objekten har hittats, som i vissa fall är sämre än de två metoderna 
som använder medelvärde. Metoden med vinkelintervall ger ett lika bra resultat som 
de övriga metoderna när det är en hammare som söks, om man studerar figur 7.11 – 
7.16. I alla andra fall så ger denna metod ett tydligt bättre slutgiltigt resultat. 
       Den metod som alltså enligt dessa resultat är bäst av de metoder som har 
undersökts är den som undersöker skalningsvektorernas vinklar och väljer vilken typ 
av skalning som ska utföras beroende på vilket intervall som innehåller flest sådana 
vinklar. 
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Figur 7.5 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter hammaren i första 
binära bilden, figur 7.4 a). 
       Första raden med rutor visar resultaten när ett av objekten har funnits, andra 
raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.6 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter tången i första binära 
bilden, figur 7.4 a). 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat. Andra raden visar när ett av objekten har funnits, 
tredje raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall.
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Figur 7.7 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter saxen i första binära 
bilden, figur 7.4 a). 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat. Andra raden visar när ett av objekten har funnits, 
tredje raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.8 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter hammare i andra 
binära bilden, figur 7.4 b). 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat. Andra raden visar när ett av objekten har funnits, 
tredje raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.9 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter tången i andra binära 
bilden, figur 7.4 b). 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat. Andra raden visar när ett av objekten har funnits, 
tredje raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
 



 58 

 
Figur 7.10 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter saxen i andra 
binära bilden, figur 7.4 b). 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat. Andra raden visar när ett av objekten har funnits, 
tredje raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.11 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter hammaren i första 
binära bilden, figur 7.4 a), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten när ett av objekten har funnits, andra 
raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.12 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter tången i första 
binära bilden, figur 7.4 a), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten när ett av objekten har funnits, andra 
raden när två av objekten har funnits osv. tills att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.13 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter saxen i första binära 
bilden, figur 7.4 a), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat, andra raden när ett av objekten har funnits osv. tills 
att alla fem objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.14 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter hammaren i andra 
binära bilden, figur 7.4 b), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat, andra raden när ett av objekten har funnits osv. tills 
att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.15 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter tången i andra 
binära bilden, figur 7.4 b), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat, andra raden när ett av objekten har funnits osv. tills 
att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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Figur 7.16 Resultat från skalningsexperimenten vid sökning efter saxen i andra 
binära bilden, figur 7.4 b), med granntest inkluderat. 
       Första raden med rutor visar resultaten för det första funna globala minimumet 
om detta är ett felaktigt resultat, andra raden när ett av objekten har funnits osv. tills 
att alla fyra objekt är funna. 
       Första kolumnen med rutor beskriver resultatet vid sökning med 
medelvärdesmetoden, andra kolumnen med medelvärdesmetoden med manipulerat 
RMS, tredje med histogrammetoden och fjärde med metoden med vinkelintervall. 
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8  Diskussion 

8.1 Resultat 
Av de olika metoder som har undersökts inom de olika transformationsområdena så 
har en slutgiltig algoritm tagits fram. Denna algoritm använder sig av att sortera 
vektorer med histogram för att hitta en önskad translation. För att hitta en önskad 
rotationsvinkel så används ett viktat medelvärde där avståndsvektorer som är längre 
får högre inverkan på medelvärdet. Skalningsmetoden undersöker m h a ett 
vinkelintervall om en förminskning eller förstoring önskas, och beräknar en 
transformation inom detta område. 
       Det nämndes i början av kapitel 7 att de tidiga testkörningarna hade gett resultat 
som tydde på att histogrammetoden var den metod som verkade fungera bäst i alla de 
tre olika transformationsfallen. De mer utförliga experimenten visar att det endast var 
i translationsfallet som denna metod valdes till att användas. I de två övriga 
transformationerna var det andra metoder som valdes.  
       Algoritmen är bra på att finna transformationer och rotationer relativt snabbt och 
effektivt. Inkluderas även det s.k. granntestet så hittas de objekt som söks, om vinkeln 
inte är allt för stor. Testade vinklar här är upp till 35˚. 
       När skalning är inblandat i sökningen så hittas de objekt som är ganska lite 
transformerade från ursprungsläget. Innan objekt som är mer transformerade upptäcks 
så hittas en hel del felträffar som inte är att föredra. 

8.2 Slutsatser 
Den målsättning som sattes upp i början av arbete har uppfyllts. En algoritm som 
predikterar transformationer och använder ett litet antal beräkningssteg har tagits 
fram. Algoritmen finner rotationer som är mycket stora om man jämför med metoder 
som endast använder avståndet vid matchningen. Algoritmen har en relativt stor 
begränsning gällande att finna skalningar men har potential att kunna förbättras även 
för denna transformation. 

8.3 Begränsningar och fördelar 
Fördelar hos den framtagna algoritmen listas nedan. 

- Använder relativt få beräkningsstegsteg under en sökning 
- Translaterar sökobjekt långa pixelsträckor 
- Finner objekt roterade med stora vinklar. Bevisat 35˚. 
- Finner objekt som har skalats om. 

 
Begränsningar hos den framtagna algoritmen. 

- Granntest-algoritmen måste användas i ganska många beräkningssteg. 
- Translationsmetoden finner inte alltid optimalt steg. 
- Ganska många felträffar av skalningsmetoden. 
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8.4 Sammanfattning 
En algoritm som använder sig av avståndsvektorer vid matchning av bilder har tagits 
fram. Algoritmen använder avståndsvektorerna för att prediktera transformationer i 
syfte att minska antalet beräkningssteg som krävs för att förflytta ett sökobjekt från 
startpunkt till lokalt minimum. Det här görs för att minska det totala antalet 
beräkningssteg som algoritmen använder under en sökning.  
       Även då algoritmen inte är beräkningsmässigt optimal så är resultaten ändå ett 
steg i rätt riktning. Resultaten visar att ganska enkla metoder kan användas för att 
bestämma relativt stora transformationshopp som ett sökobjekt kan förflyttas i en bild 
under en sökning. Optimeras beräkningsbördan hos dessa metoder så kan en riktigt 
bra algoritm kunna produceras. 

8.5 Tillämpningar 
En algoritm som finner objekt i bilder har många områden som den kan tillämpas på. 
Den algoritm som är framtagen här är användbar men inte att föredra gentemot 
befintliga metoder då den i nuvarande version kräver många fler beräkningar i 
sökningar som görs.  
       Exempel på tillämpningar till matchningsmetoder i allmänhet: 
 

- Trafikövervakning 
- Automatisk textläsning 
- Löpande band övervakning 
- Vägskyltsavläsning från automatiska fordon 

8.6 Rekommendationer för fortsatt arbete 
Eftersom denna metod inte är så beprövad så finns det mycket som kan göras för att 
förbättra den.  
       När experimenten startades så fanns en förhoppning om att, för en aktuell punkt, 
kunna välja vilken av transformationerna som kommer att ge bäst RMS värde utan att 
behöva beräkna alla de tre transformationer vid varje punkt. Det som önskades var 
något typ av riktvärde som man beräknade för de olika transformationerna, som inte 
krävde lika stor beräkningsbörda som själva transformationen. Något sådant värde 
hittades inte under detta arbete, men att finna ett sådant borde inte vara omöjligt. 
       Att kombinera det matchningsmått som nu används, RMS, med ytterligare 
metoder kan vara intressant att undersöka. Om inte i själva sökningen så i alla fall för 
att bestämma hur bra den slutgiltigt funna träffen verkligen är. Den metod som i första 
hand skulle kunna vara intressant att undersöka är andelen korta vektorer som finns i 
det slutgiltiga resultatet och/eller hur lång den längsta avståndsvektorn är. 
       Att begränsa skalningsmetoden är ett självklart fortsatt arbete. Metoden som 
användes här finner skalningar ganska bra, men är för dåligt begränsad vilket ger att 
många felträffar hittas. Den konstant, Krms, som används ger ingen större inverkan på 
resultatet men en konstant som är lite större, exempelvis 1.2*Krms, skulle kunna 
begränsa förminskningarna bättre. 
       Algoritmen som tar fram och använder sig av normaler för att undersöka 
skalningen kan förbättras. 
       Translationsmetoden använder sig av att beräkna ett histogram. Då denna metod 
fungerar bra så kan en approximation av histogram vara intressant att ta fram, 
eftersom själva histogramframtagningen är mycket beräkningskrävande.  
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       Hur startpunkterna ska placeras kan vara en intressant sak att undersöka närmre. I 
algoritmen som har tagits fram här så placeras de på ett sätt som verkade bra under 
experimenten, men en mer allmän metod för dessa placeringar skulle behövas. 
       Andra metoder för att prediktera de olika transformationerna borde undersökas. 
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