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Sammanfattning 

Skogsindustrin världen över kräver i dagens läge mer och mer av sina 

leverantörer. Så länge det finns mer pengar att tjäna kommer sågverken att vara 

intresserade av ny teknik som hjälper dem. Att se defekter i tidigt skede och 

kunna påverka resultatet i slutet av såglinjen är något som eftertraktas av 

marknaden.  

Denna rapport undersöker möjligheten att utveckla ett idag driftsatt system med 

ytterligare en funktion. Detta i form av att kunna detektera kvistar på träblocket i 

ett tidigt skede med hjälp av en scatteravläsning. En demoapplikation 

utvecklades för att kunna presentera och redovisa resultatet. Applikationen 

returnerar den inlästa bild med uppmätta defekter med 95% träffsäkerhet. 

Abstract 

The wood industry constantly demands more and more from their suppliers. As 

long as there is more money to make the saw mills will be interested in new 

technology achieving this. To spot defects in an early stage of the saw line and 

affect the end result is something that is highly wanted from the market. 

 

This thesis examines the possibility to develop an add-on to an existing 

construction. This add-on would then detect knots on the block in an early stage 

with the help of scatter data. A demo application was developed to present the 

result. The application returns the original image with measured defects and has  

95% accuracy.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sveriges landsyta består till 53% av skog. Denna förnybara råvarukälla utgör 

därigenom en av Sveriges viktigaste rikedomar. Av världens ledande exportörer 

av träprodukter (massa, papper och sågade trävaror) hamnar Sverige på en andra 

plats [6]. Detta gör Sverige till en global skogsindustriell stormakt.  

Eftersom skogsindustrin ställer höga krav både på teknik och kunnande krävs det 

en hel del resurser för att ligga på topp. Sveriges forskningsinstitut och goda 

förutsättningar för vidareutveckling har lett till att Sverige, tillsammans med 

Finland, leder utvecklingen inom skogsindustri i Europa. 

1.2 Problembeskrivning 

Idén bakom uppsatsen grundar sig i ett kundförslag från ett sågverk i Småland. 

Sågverket önskar att kunna kvalitetsbestämma träblock innan brädsågningen och 

få in ytterligare variabler som bestämmer hur och vad som ska sågas för att ge 

mest värde. Kamerorna som redan finns i drift i dagens läge läser av geometri på 

träblocket med hjälp av en laser. Denna information processas sedan av en dator. 

Teoretiskt sett skulle denna dator även kunna ta hjälp av andra variabler än 

geometrin på blocket för att beräkna hur virket ska behandlas. 

Kamerorna i bruk har möjligheten att skicka data om hur lasern sprider sig på 

virket. Med hjälp av dessa data kan man förhoppningsvis lokalisera kvistar och 

andra defekter. Tanken är att med hjälp av bildbehandling effektivt kunna leta 

fram defekter från de sparade bilderna. Information om kvistar såsom antal och 

storlek skulle kunna lagras och användas lokalt.  

Problem som kan uppstå när laserspridning används är att ljusnivåerna samt 

kontrasterna i bilden beror en hel del på avståndet mellan kameran och virket. 

Förhållandena i sågverken är vanligtvis inte helt exemplariska och eventuella 
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störningar kommer att uppstå. Ett sågverk står heller aldrig frivilligt still, därför 

måste hastigheten på beräkningarna i algoritmen vara tillräckligt snabba och 

effektiva för att så många meter per sekund som hela systemet kräver hinns med. 

Huvuduppgifterna i detta projekt blir att ta fram bilder ur en laborationsmiljö 

med samma utrustning som finns ute i bruk. Bilderna analyseras och en 

användbar algoritm utarbetas. Till slut skall teorin överföras till praktiken genom 

att konstruera en applikation som visar vad algoritmen kan göra i en riktig 

programmeringsmiljö. Den delen av arbetet har utförts hos Sawco AB i 

Nyköping. 

1.3 Sawco AB 

Sawco har kontor i Nyköping och Sundsvall med personal på ytterligare några 

orter. Totalt arbetar ca 30 anställda på företaget. Företaget arbetar idag med 

nyinstallationer samt uppgraderingar av sågverk. Huvudverksamheten var 

ursprungligen automation men med tiden har verksamheten övergått till mät- och 

informationssystem av olika typer. 

1.4 Uppdelning av träråvara i olika kvaliteter 

Sågverken vill alltid få ut de mesta från sina råvaror. Först och främst vill de ha 

maximalt utbyte från grundstockarna i form av brädor. Sedan vill de att de olika 

brädorna skall användas inom rätt område samt generera ett så högt värde som 

möjligt. Till exempel, i ett perfekt sågverk skulle alla brädor med korrekta 

dimensioner och utan defekter bli fönster- möbel- eller golvvirke. Brädor som 

har lite sämre utseende men lika bra eller bättre kvalitet i själva virket blir 

byggmaterial. De resterande brädorna av sämre kvalitet skulle kunna säljas som 

form- eller pallvirke för största ekonomiska vinst.  
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1.5 Identifiering av kvalitetsbrister i trävirket 

Kamerasystem har ersatt den tidigare manuellt visuella bedömningen på 

brädsorteringen för att identifiera kvistar, sprickor och andra defekter. En brist 

hos befintliga kamerasystem som arbetar med högkvalitetsbilder och trösklar är 

att ljusa kvistar är svåra att identifiera [9]. Scatterfunktionen som finns i en del 

kamerahuvuden mäter spridningen av laserljus i virket. Ljusa kvistar sprider 

laserljuset tillräckligt för att skilja de från vanligt virke. Därför är det med hjälp 

av bildbehandling lättare att lokalisera ljusa kvistar från scatteravläsningsdata än 

vanlig bilddata.  

1.6 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en teoretisk modell för att lokalisera 

defekter baserat på scatterfunktionen. Utifrån denna modell konstrueras en 

bildbehandlingsapplikation som skulle kunna kombineras med Sawco:s 

blockmätarkontroll för att optimera uppdelningen av träråvara i olika kvaliteter.  

1.7 Metod 

Genom intervjuer med personal på Sawco och ledningen på Bodafors sågverk 

identifierades problemområdet: identifiering av kvistar och andra defekter på 

blocket i såglinjen. I mitt arbete har jag i första hand använt digitala medier, samt 

muntliga källor från Sawco. 

Till en början hittade jag inte några tillräckligt användbara källor eller referenser 

som direkt berörde mitt specifika område. Jag letade på universitetsbiblioteket i 

Norrköping, LIU's artikelsök samt på internet. De enstaka rapporter och artiklar 

jag hittade var från en tid då datorerna inte klarade av vad de gör idag. På grund 

av detta valde jag att till en början tillsammans med min handledare, Jens 

Tornberg, på Sawco diskutera fram lösningar och experimentera fram de 

optimala lösningarna själv med hjälp av den bildbehandlingskunskap jag redan 

besatt. Under arbetets gång fanns det nästan alltid en kontakt och diskussion med 

personalen på Sawco vilket var väldigt nyttigt, däremot skulle jag också haft 

nytta av att i en större omfattning haft en fortlöpande kontinuerlig diskussion 
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med en expert på bildbehandlingsområdet, till exempel min handledare på 

universitet, som besitter stor kunskap inom bildbehandlingsområdet.  

Experimenten skedde i Matlab® och det var också där den teoretiska lösningen 

på problemet utvecklades. Material togs fram i Sawcos laborationsrum. När det 

sedan skulle utvecklas en applikation valde jag att utveckla i C# som är bra på att 

skapa bildbehandlingsfunktioner som håller en hög beräkningshastighet. Jag har 

tidigare utvecklat större projekt i detta språk vilket också underlättade valet. C++ 

hade kunnat vare ett bättre alternativ då det finns lite mer utrymme och 

möjligheter för att få upp hastigheten i funktionerna. Eftersom jag kände mig 

bekvämare i C# jämförelsevis med C++ så föll valet därefter. 

1.8 Data 

För att i början få möjligheten att testköra och erhålla en grund att stå på testades 

funktioner samt algoritmer på slumpmässigt utvalda bilder från olika sorters 

sågat trämaterial [se figur 1.1]. Detta gjordes för att testa vad som skulle fungera 

och vara användbart till denna typ av bildstruktur och mönster. 

 

Figur1.1  Exempelbild tagen med hjälp av scatteravläsning. 

Efter ett tag blev funktioner och algoritmer allt mer beroende av den aktuella 

indatan och mer industrinära indata blev nödvändig. Med hjälp av kameror som 

används ute i sågverken idag kunde nödvändigt bildmaterial inhämtas. Bilderna 

som togs var av filformatet BMP och hade en upplösning på 1024x512  

[se figur 1.2].  
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Figur 1.2  Bildrepresentation av en scatteravläsning. 

För att testningen av funktioner skulle ge så säkra resultat som möjligt editerades 

bilderna först i GIMP. Bilderna skars till så att all onödig information uteblev 

och inte behövde behandlas av den teoretiska algoritmen [se figur 1.3].  

 

Figur 1.3 Bild beskuren och behandlad för analys. 
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Även inspelade demobilder från en kamera av ett annat märke testades. Dessa 

bilder var specifikt tagna för att hjälpa till med forskning, utveckling men är 

dessvärre inte tagna med hjälp av scatterfunktionen utan bara gråvärdesbilder 

normalt tagna med en industrikamera.  

Kamerorna som användes för att få fram bildmaterial var en SICK-IVP Ruler-E 

och en Dynavision ChromaScan 3300. 

Ett laborationsrum sattes upp och avskurna stockar användes som indata. Ingen 

automatisk transportering fanns för materialet, Detta innebar att denna del var 

tvungen att utföras manuellt. Vilket ledde till att beräkning av hastigheten och 

möjligheten att läsa av data på tid ej kunde tas med i utvärderingen. 
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2. Huvuddel 

2.1 Bildbehandling 

Bildbehandling handlar om att ändra eller transformera en bild till ett önskat 

resultat. För att kunna göra detta måste en bild skapas i rätt format som kan 

arbetas med. De vanligaste bildformaten som används är JPG, TIFF, BMP och 

PNG. Det finns en hel del programvaror som underlättar arbetet med bilder. 

Adobe Photoshop och GIMP är två program som kan användas för att editera 

bilder. Till exempel ändra grånivåer, storlek och applicera filter.  

2.1.1 Allmänt om bilder 

Bilder består utav två tvådimensionella arrayer med information om vad som ska 

visas. Den enklaste typen är binära bilder som enbart innehåller värdena noll och 

ett. De flesta gråskalebilder består utav värden mellan 0 och 255. Färgbilder eller 

så kallade RGB bilder har oftast tre kanaler med värden mellan 0 och 255. Dessa 

tre kanaler kan i sig ses som gråskalebilder men representerar alla en egen färg. 

Röd, grön och blå är de färger som representeras i vanliga fall. En annan form av 

RGB är RGBA där en alfa kanal också ingår, den anger transparensen för 

positionen. CMYK är också en vanlig färguppsättning för bilder och då används  

kanalerna cyan, magenta, gul och svart. Denna typ är särskilt bra vid tryck då 

svart i RGB är en blandning av tre färger men i CMYK så har det sin egen kanal.  

2.1.2 Bildbehandling sågverk 

Att jobba med bilder i sågverk handlar till stor del om att kunna sortera virke 

med avseende på kvalitet. Att kunna detektera eller upptäcka frånvaro av 

defekter leder till att de redan i ett tidigt skede kan välja vad som skall 

produceras för bästa utvinning. För att kunna ställa en tillförlitlig prognos 

behöver bildmaterialet som tas in från sågverken vara så högupplöst och 
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detaljrikt som möjligt. Eftersom vissa delar av sågverken är utomhus och miljön 

är väldigt stökig kan det visa sig svårt att få tillräckligt bra bilder. Saker som 

avståndet från objektet till kameran samt belysning ska i bästa fall alltid vara den 

samma. Har de lyckats få i ordning en sådan konstruktion så kan informationen 

som utvinns vara värdefull.  

Träavsyning är den metod som används för att se vilka brädor som ska användas 

till fina parkettgolv och vilka som ska bli konstruktionsbrädor. Ett datorprogram 

kan avgöra kvaliteten på brädan och hur många defekter som finns. Här kan 

alltifrån färgnivåer till antal kvistar och röta spela roll. 

2.2 Sorteringsregler 

När träet sorteras används sju stycken kvalitetsklasser. Beroende på vankant 

[se kap 2.2.3], sprickor, kvistar och dylikt så bestäms vilken klass brädorna 

tillhör. De klasserna som används är A(A1,A2,A3,A4), B, C och D. Klassning 

sker beroende på kvistarnas typ och storlek, hur mycket vankant samt storlek på 

sprickor. En större bräda tillåts att ha större sprickor och mer vankant [2]. 

2.2.1 Kvistar 

För att mäta kvistarna behöver man veta vilken typ av kvist som skall mätas. Se 

figur 2.1 för en illustration. De gråa områdena som ses i figuren är schematiska 

exempel på hur kvistarna med olika former mäts. 
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Figur 2.1 Förklaring av mätning av kvistar. 

De olika kvistarna som letas efter är [2]: 

Frisk kvist – är en kvist som i det växande trädet är sammanväxt med den 

omgivande veden till mer än 3/4. 

Torrkvist (död kvist) – kvist som i det växande trädet upphört med sin funktion. 

Det finns två olika varianter av torrkvist: den ena är en svartkvist som innebär att 

den är mörkfärgad. Den andra varianten är en pärlkvist som är en väldigt liten, i 

regel mörkfärgad kvist med en diameter av högst 7mm. 

Barkringskvist – kvistar av denna typ är helt eller delvis omslutna av invuxen 

bark. De som omges av mindre än ¼ bark mäts och bedöms som torrkvistar. 

Rötkvist – är en kvist som är angripen av röta. 
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2.2.2 Sprickor 

Även sprickor skall vara med i kvalitetsbestämning av brädan. Det finns tre typer 

av sprickor. 

Torkningsprickor – sprickor som visar sig i sågat virke vid torkningen. 

Sprickorna kan löpa rakt eller snett beroende på fiberriktigningen i virkesstycket.  

Kärnsprickor – sprickor som löper från kärnan i trädets centrum, utefter radien 

mot ytan kallas kärnsprickor. Dessa sprickor bildas i kärnveden på grund av inre 

spänningar i trädstammen. De bedöms och klassificeras efter samma värdetal 

som torkningssprickor. 

Ringsprickor – sprickor som bildas utefter årsringarna, koncentriskt utanför 

varandra kallas ringsprickor. Man kan ibland urskilja dem i ändytan på 

nyavverkat timmer.  

2.2.3 Vankant 

Vankant är den del av brädor där man kan ana stockens rundning på ytan. Dessa 

skapas när inte hela virket berörs av sågbladet. Längden och djupet anges i 

procent av hela virkesstyckets motsvarande nominella mått. 
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2.3 Teoretisk modell 

Alla experiment samt behandling av data och bilder har i teoridelen skett i 

Matlab®, (The Mathworks Inc. Mass. USA) och alla visningsbilder är utritade 

med egen Matlabkod.  

För att hitta intressanta områden i en bild gäller det att på något sätt kunna 

urskilja områdena från resten av bilden. Man måste specificera det som är unikt 

för det man letar efter och avgöra hur man skall gå till väga för att hitta det. 

Eftersom vi jobbar med trämaterial vet vi att vi kommer att hitta linjära vågräta 

mönster i våra bilder [Se exempelvis figur 2.2 eller Appendix B]. Dessa får ej 

urskiljas och behandlas som intressanta objekt. Det som vi letar efter kan kallas 

defekter och karakteriseras ofta av att de bryter av de vågräta linjerna samt att de 

har en mörkare nyans än resten av bilden. 

Eftersom att en scatteravläsning används för att få bilderna kan ljusnivåerna i 

bilden variera en hel del. I följande figur [figur 2.2] ses ett exempel där stocken 

har hamnat nära respektive lite längre ifrån kameran och en tydlig skillnad i 

ljusnivån kan då ses. 
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Figur 2.2 Tre träbitar av samma material avlästa med scatterfunktionen på olika 

avstånd. Tydlig skillnad i ljusnivå kan ses. 

Det första som måste göras är att applicera en egen komponerad 

medelvärdeskorrigering [se Appendix A]. Detta så att oavsett hur mörk eller ljus 

bilden är kommer balanseringen manipulera gråvärdena så att önskat resultat från 

trösklingen erhålls. Efter bilden har trösklats [se figur 2.3] kommer allting som är 

mörkare än majoriteten av värdena i bilden hittats. Enstaka pixlar och områden 

som inte är kvistar måste nu filtreras bort. Eftersom bilden som fås är en binär 

bild kan de binära operationerna öppning samt stängning[Se Appendix A] 

användas för att ytterligare förfina vår bild. 
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Figur 2.3 Trösklad bild med kvistar samt mörka områden. 

Nästa steg efter att den binära bilden fåtts fram är att göra en morfologisk 

stängning [se Appendix A] med ett strukturelement som representerar de minsta 

kvistarna. Till exempel om de minsta kvistar som måste hittas har en diameter på 

tre millimeter och kameran levererar en upplösning på en pixel per millimeter så 

kommer ett strukturelement som har en diameter på tre millimeter behöva 

användas för att inte filtrera bort dem i operationen[se figur 2.4].  

 

Figur 2.4 Strukturelement med 3mm diameter. 
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Trots balansering, tröskling och stängning så kommer det alltid att finnas 

områden som hittats som inte representerar kvistar eller annat intressant i bilden. 

Därför måste de upphittade områdena valideras och de som inte är önskade sållas 

bort. För att göra detta används original bilden, vilken filtreras[se Appendix A] 

med ett sobelfilter [se figur 2.5] för att detektera horisontella kanter. Detta 

eftersom det vågräta filtret skulle ge alldeles för mycket respons i trämaterialets 

årsringsmönster.  

 

 Figur 2.5 Sobelfilter för att detektera horisontella kanter 

När kanterna hittats kan den nya binära bilden användas för att validera de 

områden som hittades med hjälp av trösklingen [se figur 2.3]. Det som görs då är 

att man kollar vilka områden som existerar i båda algoritmernas resultat. Dessa 

områden från den första trösklingsalgoritmen som har validerats sparas och de 

övriga kastas bort. Den gemensamma bilden som nu har tagits fram ska 

förhoppningsvis vara en binärkarta över vad som är intressant i originalbilden. 

Denna karta ska sedan kombineras med originalbilden för att få fram area samt 

form för kvistarna.  
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Figur 2.6 Den framtagna kartan, originalbilden och summan av de två. 

För att få ut mer information från kartan som fåtts fram blob analysis 

[se Appendix A] användas och därigenom få ut masscentrum för defekterna. 

Utifrån dessa centrum kan sedan det längsta samt kortaste avståndet från kant till 

kant mätas upp. Tillsammans med information om antalet pixlar defekten består 

av kan nu både formen och arean identifieras [se figur 2.7]. 
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Figur 2.7 Tio stycken uppmätta områden. 
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3. Praktisk modell 

Här demonstreras den praktiska implementeringen av teoridelens resultat. Alla 

bilder som används är hämtade från demoapplikationen som jag har skapat. All 

kod och alla funktioner är skrivna från grunden och ingenting är hämtat från 

färdiga filer eller andra applikationer. 

3.1 Kameror 

För att demonstrera det slutgiltiga resultatet med applikationen användes 

bildmaterial taget med en SICK IVPs Ranger E kamera samt DYNAVISIONS 

ChromaScan 3300. Grundtanken är att SICKS kamera ska användas eftersom de 

finns ute i bruk just nu. Dessa kameror mäter också laserspridningen till skillnad 

från DYNAVISIONS som levererar vanliga bilder. Av denna anledning testas 

applikationen mestadels på bilder från SICK IVPs kameror. 

3.2 Programmeringsspråk 

För att konvertera den teoretiska modellen från Matlab till en fungerande 

programmeringsmiljö så var kravet att språket skulle vara välkänt, snabbt och 

enkelt att jobba i. Direkt kom C# samt C++ i fokus och skillnaderna var så små 

att personlig preferens fick avgöra valet. Valet föll på C# med sin lite enklare 

syntax som är lättare att sätta sig in i om man arbetat mycket med Java. För att få 

en så grundlig förståelse som möjligt för vad som egentligen sker och kunna 

reglera snabbhet och kontroll i applikationen så användes inga färdiga bibliotek 

utan alla funktioner samt matriser skapades från grunden.  

För att komma åt bildinformation på pixelnivå i C# finns två vanligt 

förekommande sätt. Det enkla sättet är att använda de inbyggda funktionerna i 

imageklassen. GetPixel(x,y) samt SetPixel(x,y) . Det dessa två funktioner vinner 

i enkelhet förlorar de i hastighet. För att koden ska gå snabbt att exekvera 

rekommenderas det att de bits som tillhör bilden låses och sedan stegas igenom  
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med en bit iterator [3][4]. Det som bör tänkas på är att datorn lägger till steg så 

att bilden går jämnt ut på ett tal delbart med fyra för effektivitetsskäl [se figur 

3.1]. Detta är grundläggande att få med i iterationerna annars kommer fel 

positioner i bilden att arbetas med. Även om detta tillvägagångssätt är lite 

krångligare, så är det att föredra på grund av sin överlägsna hastighet.  

 

Figur 3.1 Beskrivning av stride förhållandet till bildens x, y längd. 

 

Pseudokoden nedan visar hur grundstrukturen ser ut för att stega igenom en hel 

bild med hjälp av att låsa bits. 
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image.unlockbits 
extra = stride - image.x 
iterator = Scan0 

for image.y 
  for image.x 
   iterator++ 
  end 
  iterator += extra 
end 
 
image.lockbits 
 

3.3 Funktioner 

De första funktionerna som behövde implementeras för att få bildbehandlingen 

att fungera i C#-miljö bestod utav filtrering, morfologiska operationer, 

grånivåbalansering, tröskling samt ett enklare gränssnitt. Filtreringen är en enkel 

iteration av en summa som baseras på en multiplikation mellan matriser. En 

matrisklass skapades för att enkelt kunna ha kontroll över funktionen. Ett 

problem som alltid måste tas hand om när man filtrerar bilder med matriser är 

vad som ska göras med ytterkanten av bilden. I min funktion valde jag helt enkelt 

att ha kvar originalbildens värde i den filtrerade bildens kant [se figur 3.2]. Detta 

på grund av att de problem som uppstår med filtreringen sedan går att lösa med 

hjälp av en trimfunktion. Det var det enklaste tillvägagångssättet. Alternativa 

lösningar är att bilden utökas och fantomvärden används som ersättning för 

saknade värden för att kunna beräkna de yttersta positionerna.  
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Figur 3.2 Exempel på filtrering (smoothing). Originalbild till vänster överst, 

filtrerad bild till höger överst, förstoring nederst. Kanten som kvarstår 

oförändrad jämfört med originalbilden syns tydligt i förstoring. (5 pixlar i detta 

fall) 

Grånivåbalansering utförs genom att räkna ut hur långt det önskade värdet ligger 

ifrån bildens medelvärde. Denna skillnad adderas sedan på originalbilden och en 

bild fås med det önskade medelvärdet [Se Appendix A]. 

För att senare kunna utföra morfologiska operationer och utvinna något av dem 

behövs en binärbild av originalbilden. För att erhålla en sådan används 

funktionen tröskling. Funktionen konstrueras så att man kollar om värdet är över 

eller under ett satt värde, en tröskel. Är värdet lika med eller över sätts värdet ett 

annars noll. Detta ger en binärbild som sedan kan användas av morfologiska 

operationer. Med hjälp av denna funktion i kombination med  

medelvärdesberäkningen hittas också de mörkare områdena i bilden, vilka ofta 

motsvarar kvistar. 
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Figur 3.3 Grånivåbalanserad bild (vänster) och bild efter tröskling (höger). 

Som kan ses i figur 3.3 kan det bli en hel del isolerade pixlar vid en tröskling. 

För att minska problemet med dessa kan den morfologiska operationen öppning 

användas [se Appendix A]. För att skapa de morfologiska operationerna öppning 

och stängning behövs funktioner för dilation samt erosion. Då de båda 

funktionerna är snarlika varandra räcker det med en funktion som kan ta två 

vägar beroende på om man vill utföra erosion eller dilation. Utifrån dessa kan  

sedan öppningar samt stängningar med olika strukturelement göras på våra 

bilder. I figur 3.4 kan vi se resultatet av en erosion med ett 3x3 element samt ett 

7x7 element utförd med funktionen i applikationen. 
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Figur 3.4 Erosion: Till vänster originalbilden, i mitten efter erosion med 3x3 och 

till höger efter 7x7. 

Eftersom att filtreringsfunktionen inte behandlar den yttersta kanten på bilden 

blir resultatet av en kantdetekteringsfiltrering inte optimalt. Detta leder till att en 

kantnollställningsfunktion blir nödvändig. Denna funktionen sätter värdet noll så 

långt ifrån kanten som väljs [se figur 3.5]. Detta måste göras så att funktionen 

som validerar defekter (oftast kvistar) inte detekterar icke existerande defekter i 

den obehandlade bilden. Detta kan uppstå eftersom kantdetekteringen lätt hittar 

objekt i kanten av bilden på grund av att filtreringsfunktionen ej berör de yttersta 

pixlarna.  
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Figur 3.5 Bild före (vänster) samt efter (höger) applicering av trimfunktion. 

För att kunna räkna antalet områden samt behandla de individuellt när de ska 

mätas eller göra andra saker används en labelling-funktion [se Appendix A]. 

Först stegas den binära bilden igenom och där vita pixlar hittas ges nya värden 

med start från värdet ett. Så fort ett värde hittas som gränsar till ett annat värde 

som satts sparas detta som ett par och sedan görs en andra igenom stegning av 

bilden där vi ersätter alla värden som är par till något annat. Resultatet av detta 

kan ses i figur 3.6. 
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Figur 3.6 Label-funktionen applicerad på en binärbild. 

Med hjälp av en bild där label-funktionen har applicerats och en kantdetekterad 

bild kan områden som antagligen är kvistar valideras. Denna valideringsfunktion 

i applikationen fungerar så att den stegar igenom den kantdetekterade bilden med 

värdet från den märkta binärbilden och kollar om områden existerar i båda 

bilderna. Om så är fallet sparas områdena i annat fall ersätts området med svarta 

pixlar. Med hjälp av denna karta kan nu kvistarna mätas och masscentrum kan 

tas ut genom blob analysis[Se Appendix A]. 

Med alla dessa funktioner skapas alltså en funktion som med en knapptryckning 

letar upp samt mäter alla områden på en grånivåbild [se figur 3.7]. Ytterst 

väsentligt för en sådan funktion är hur snabb den är, eftersom att det i en 

produktionslinje är viktigt att inte behöva vänta på att en dator skall räkna färdigt 

data. För att få ett mått på hur snabb funktionen är har jag valt att räkna hur 

många pixlar applikationen kan behandla per millisekund. På detta sätt ses enkelt 

vilken upplösning och magnitud en sån här funktion skulle klara av bearbeta. 

 



29 

 

 

Figur 3.7 Scan funktionen applicerad på en scatterbild. 

Mätningen av områden är grundad på hur kvistarna mäts och utgår från 

masscentrum i området. Där provas att dra raka linjer rakt genom området i olika 

vinklar. De maximum och minimum positioner för de linjer som tar flest 

respektive minst steg att rita upp i området sparas. Med hjälp av dessa vektorer 

fås en tydlig bild av kvisten och därigenom kan dess storlek och till viss del form 

avgöras. 
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3.4 Extra 

För att kunna spåra på historiken när man prövar sig fram bland de olika 

funktionerna har en historikfunktion implementerats i applikationen. Vid 

utförandet av en funktion eller operation lagras en kopia av den bilden i en 

hashtabell tillsammans med ett nyckelord. Det gör det enkelt att stega tillbaks till 

en tidigare bild om man skulle råka göra något som inte gav ett önskvärt resultat.  

Det finns även möjlighet att lägga ihop två bilder från historiken till en 

gemensam. Beräkningen fungerar genom att båda bilderna adderas och därefter 

divideras resultatet med två och då fås en ny bild med samma dimensioner. 
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4. Avslutande del 

5.1 Resultat 

Resultatet från detta examensarbetet blev en teoretisk modell utvecklad i 

Matlab® för att lokalisera defekter. Denna modell översattes till en mer praktisk 

lösning genom att skapa en applikation i C# som använde tankesättet från 

teoridelen för att kunna identifiera kvistar från scatterbilder. Applikationen klarar 

i nuvarande läge av att hitta defekter i cirka 80 pixlar per sekund. Kamerorna 

som applikationen är utvecklad för kan leverera bilder med en maximal 

upplösning på 1½ pixel per millimeter och realistiskt tänkt två till tre millimeter 

per pixel. Ett block är i snitt 30 centimeter högt och i vissa extremfall sex meter 

långt. Att köra en så stor stock genom applikationen och bara läsa av en sida 

skulle ta fem sekunder. Detta är dock inklusive en del extra steg som till exempel 

att spara historik på minnet samt visa resultatet och rita upp det i applikationen. 

För att möta kraven som sågverkens maximala transporthastighet ställer bör 

applikationen kunna klara av bilder med en hastighet på ungefär tre meter per 

sekund. I nuvarande skick klarar min applikation av ungefär 1.2 meter per 

sekund. 

I följande resultattabell visas hur bra applikationen faktiskt hittar kvistar. Falska 

negativa är kvistar som finns i verkligheten men inte hittas av applikationen och 

falska positiva är kvistar som inte finns i verkligheten men som applikationen 

hittar ändå. Bilderna som har använts i testet är den relevanta mängd bilder jag 

kunde komma över från laborationerna samt inspelad data från DYNAVISION:s 

Chromascan 3300.  
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Fil Antal Defekter Hittade Defekter Falska Negativa Falska Positiva

1.jpg 0 0 0 0

2.jpg 2 2 0 0

3.jpg 2 2 0 0

4.jpg 2 0 2 0

5.jpg 2 2 0 0

6.jpg 2 3 0 0

7.jpg 10 10 0 0

8.jpg 5 3 2 0

9.jpg 4 4 0 0

10.jpg 4 4 0 0

11.jpg 2 2 0 0

12.jpg 3 2 1 0

13.jpg 6 8 0 2

14.jpg 19 15 4 0

15.jpg 4 4 0 0

totalt 67 61 9 2

86,56716418 2,985074627  

Tabell 4.1 Resultattabell för teoridelen utformad i matlab. 

Fil Antal Defekter Hittade Defekter Falska Negativa Falska Positiva

1.jpg 0 0 0 0

2.jpg 2 2 0 0

3.jpg 2 2 0 0

4.jpg 2 2 0 0

5.jpg 2 2 0 0

6.jpg 2 3 0 1

7.jpg 10 10 0 0

8.jpg 5 3 2 0

9.jpg 4 4 0 0

10.jpg 4 4 0 0

11.jpg 2 2 0 0

12.jpg 3 2 1 0

13.jpg 6 7 0 1

14.jpg 19 19 0 0

15.jpg 4 4 0 0

totalt 67 66 3 2

95,52238806 2,985074627  

Tabell 4.2 Resultattabell för demoapplikationen gjord i C#. 
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Genom att kolla i ovanstående tabeller [tabell 4.1 och 4.2]  kan vi se att 

demoapplikationen hittar fler defekter korrekt än teoridelens test gör. Den största 

skillnaden, som vi inte kan se med hjälp av tabell 4.1 och 4.2, ligger i de små 

kvistarna. De som har en ungefärlig radie på sju pixlar eller mindre. 

 

Stora Kvistar Små Kvistar

Antal Hittade Antal Hittade

Totalt 42 40 26 19  

Tabell 4.3 Resultattabell för små samt stora kvistar för teoridelen. 

 

Stora Kvistar Små Kvistar

Antal Hittade Antal Hittade

Totalt 42 42 26 23  

Tabell 4.4 Resultattabell för små samt stora kvistar för demoapplikationen. 
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5.2 Diskussion 

Som vi ser i resultatet krävs fortfarande finslipningar för att man ska vara riktigt 

nöjd med antal hittade kvistar. Det finns även rum för optimering av algoritmen 

så att hastigheten når de krav som industrin ställer. Till exempel kan det 

kontrolleras om alla steg är nödvändiga eller om lite säkerhet i algoritmen kan 

offras mot snabbhet. Det som talar för den här applikationen är att den är 

utvecklad för scatterbilder. Andra system som finns i bruk behandlar färgbilder 

och är positionerade på brädsorteringen och inte blockmätarstationen. Det finns 

ett intresse av att få in denna information innan brädsågningen eftersom 

sågverken då med hjälp av denna information kan undvika kantkvistar på 

brädorna.  

Delar av applikationen skulle kunna användas i andra bildbehandlingssituationer. 

Detta underlättas av att den är väldigt generell skriven med just framtida projekt i 

åtanken. 
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Appendix A 

Grundläggande genomgång av teknik för bildbehandling 

Här nedan kan man läsa om förklaringar till bildbehandlingstermer som använts i 

rapporten [1]. 

Blob analysis – Masscentrum 

För att beräkna positionen för masscentrum i en blob, x-position samt y-position 

använder vi följande formel: 

𝑥 =
 𝑥𝑝𝑜𝑠 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦

 𝑥 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
 

𝑦 =
 𝑦𝑝𝑜𝑠 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦

 𝑦 𝑥, 𝑦 𝑑𝑥𝑑𝑦
 

Filtrering 

För att filtrera en bild behöver man en filterkärna. Kärnan har ofta den totala 

summan ett och en ojämn dimension med samma storlek i x och y-leden. För att 

beräkna ett gaussiskt utjämningsfilter kan vi använda oss av följande formel:  

𝐺 𝑥, 𝑦 =
1

2𝜋𝜎2
𝑒
−
𝑥2+𝑦2

2𝜎2   

Där x,y är positionen i filterkärnan och 𝜎 är vår standardavvikelse. 

Om vi skulle skapa ett gaussiskt utjämningsfilter med storleken 5x5 skulle vi få 

följande resultat: 
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En Gauss-fördelad 5x5 filterkärna. 

För att applicera detta filter på vår bild multiplicerar vi kärnan med vår bild. 

Centrumpositionen i kärnan viktar omkringliggande pixlar i bilden. För att 

beskriva denna operation matematiskt kan vi använda oss av följande formel: 

𝑔 𝑥, 𝑦 =    𝑤 𝑠, 𝑡 𝑓(𝑥 + 𝑠, 𝑦 + 𝑡)

𝑏

𝑡=−𝑏

𝑎

𝑠=−𝑎

 

Där x och y är positionen i bilden och g är värdet på pixeln. Vår matris 

representeras av w och positionen i matrisen anges av s och t. Även f tar sitt 

värde från bildens matris.  

Filtermatrisen vi använder i exemplet är ett ”smoothing” filter även kallad ett 

lågpass-filter. Den filtrerar ut alla höga frekvenser och gör bilden aningen 

mjukare eller suddigare. Det finns en mängd olika typer av filter man kan 

använda sig av och de vanligaste används för just göra bilden suddigare eller 

skarpare. Man kan även förvränga bilder eller detektera kanter i bilden med hjälp 

av filter. 

Tröskling 

När man trösklar en bild letar man vanligtvis efter intressanta områden. Det är 

vanligast att man trösklar hela bilden med en tröskel. Om man har en 

gråskalebild med värdena mellan 0-255 kan man exempelvis tröskla med 
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tröskelvärdet 180. Resultat av detta blir då en binärbild med antingen värdet 0 

eller 1. Det som avgör vilket värde är om pixeln man kollar på är över eller under 

värdet på sin tröskel. Nedan ser vi ett exempel på en tröskling av en gråskalebild 

med en radiell gradient. 

 

  

En gråskalebild och en trösklad binärbild på värdet 92. 

Labelling 

Att genomföra en labellingfunktion innebär att man räknar antalet isolerade 

områden. Det görs genom att man stegar igenom bilden två gånger. Första 

iterationen appliceras följande regler när man hittar en pixel med ett värde skilt 

från noll: 

 Om pixelvärdet på föregående grannar är skilt från noll, sätts pixelns 

position till ett nytt etikettvärde. 

 Om enbart en av de föregående grannarna har ett satt etikettvärde kopiera 

det till pixelns position. 

 Om de tidigare grannarna har bestämda men olika etikettvärden notera 

alla dessa par samt kopiera ett av etikettvärdena till pixelns position. 

I den sista iteration stegar man igenom alla sina etikettvärden och kollar vilka par 

som skall deriveras ner till ett unikt värde. På så sätt får alla isolerade områden 

ett unikt värde och man får en så kallad labelmap. 
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Morfologiska operationer 

Morfologiska operationer utförs till mest del på binära bilder. De används ofta 

för att specificera områden man letar efter. De två vanligaste operationerna man i 

första hand tänker på är erosion samt dilation. Båda dessa funktioner använder 

sig av ett strukturelement som bestämmer hur funktionen kommer agera. 

Erosion – Är en minskning av hittade områden med avseende på sitt 

strukturelement. Kan vara användbart för att få bort små enstaka pixlar som 

erhållits av till exempel en tröskling. 

Dilation – Är en utbyggnad av hittade områden med avseende på använt 

strukturelement. Kan vara bra för att länka hittade områden. 

Öppning – är en erosion följt av en dilation. Det är bra när man vill hitta vissa 

områden som matchar sina strukturelement. Allting som inte har tillräcklig 

storlek kommer filtreras bort av funktionen. Det som avgör vad som är 

tillräckligt stort är strukturelementet man använder. 

Stängning – Samma princip som öppning fast man börjar med en dilation följt av 

en erosion. Även denna funktion agerar helt efter ett strukturelement och kan 

vara användbar när man vill länka samman hittade objekt. 
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Medelvärdeskorrigering 

En medelvärdeskorrigering görs genom att först beräkna det totala medelvärdet 

på bilden. Sedan väljer man ett önskat medelvärde för bilden och kollar hur stor 

differens per pixel det saknas för att erhålla det medelvärdet. Denna differens 

adderas sedan på varje pixel i bilden. Denna funktion kan underlätta när 

kontrasten och ljusnivåerna skiljer en hel del från bild till bild och man har som 

önskan att tröskla bilderna med en fast tröskel. 

𝑚𝑣 =   
𝐼(𝑥, 𝑦)

𝑥 ∗ 𝑦
 

Detta ger oss mv som representerar medelvärdet i bilden. Vi jämför sedan detta 

med vårat önskade värde v och får då skillnaden vf. 

𝑣𝑓 = 𝑚𝑣 − 𝑣 

Vi adderar sedan vf till all pixlar och får då en ny bild med medelvärdet v. 

𝐼𝑣𝑓 𝑥, 𝑦 =  𝐼 𝑥, 𝑦 − 𝑣𝑓 
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Appendix B 

Bilder som användes för resultat testning 
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