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Bildförbättring över en bildsekvens

Ann Holmberg

Att beräkna medelvärdet av några bilder ur en bildsekvens är en ganska enkel metod för att få en
förbättrad bild. Det intressanta i bilden måste dock vara på exakt samma ställe och se exakt likadant ut i
alla bilder som ska läggas ihop för att få en tydligare bild med denna metod. Varken kameran eller det
föremål man är intresserad av får alltså ha flyttat på sig mellan de olika bilderna. Då syns dessa rörelser
istället för en förbättring. 
I denna rapport beskrivs ett sätt att få flera bilder lika varandra inom ett visst område. Den av bilderna
som visar mest av objektet väljs som referensbild. För de övriga bilderna kan sedan den transformation
som beskriver förflyttningen mellan objektet i de olika bilderna hittas. Detta förflyttningsfält kan sedan
transformera den ena bilden så den blir lik den andra genom interpolering. När objektet ser likadant ut i
de intressanta bilderna, kan de läggas ihop till en förbättrad bild av objektet. 
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Abstract 
When SKL (Swedish National Laboratory of Forensic Science) gets images to 
analyse, the task often is to identify a person or an object. In that work it’s important 
to find features. Unfortunately images from camera surveillances often contain a lot 
of noise, so details can be hard to discern. 
A simple method to improve an image from a sequence is to compute the mean of 
some of the images. However, the part of interest in the image has to be in the same 
position in all images. Neither the camera nor the object can make a move between 
the images, and then all the movements are seen in the image instead.  
In this report, one way to register some images so they look like each other in a 
special area is described. The image, which is showing most of the interesting object, 
is chosen to be a reference image. Then the transformation which describes the 
global movement between the images can be found. 
The transformation maps one image to each other with interpolating. When the object 
is equals in all interesting images they can get together and create a better image. 
All the algorithms have been written in MATLAB and a Graphical User Interface was 
also developed. To use this program when an object has done local deforms the 
image can be divided and local transformations can then bee computed. In the end of 
the report some results are present. 
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Förord 
Examensarbetet, som har sammanfattats i denna rapport, är det sista momentet av 
civilingenjörsutbildningen medieteknik 180p vid Linköpings Universitet. Arbetet har 
utförts under våren och sommaren 2006 och omfattar 20 högskolepoäng. 
Ämnesområdet har valts i samarbete med Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
(SKL) där jag även har utfört mitt arbete. Jag vill börja med att tacka SKL för att jag 
fick möjlighet att utföra mitt examensarbete hos dem och ett speciellt tack vill jag ge 
till min handledare Peter Bergström. Jag vill även tacka min examinator Björn Kruse 
på institutionen ITN, Linköpings Universitet.  
Ann Holmberg 
Linköping, oktober 2006 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Kameraövervakning används både på allmänna platser och i privata miljöer. Den 
främsta orsaken till att övervakningssystem installeras är för att avskräcka från brott, 
men i de fall då brott ändå sker kan de inspelade bilderna används för att ge en 
uppfattning om händelseförloppet. Man skulle även vilja använda dessa bilder för att 
kunna identifiera, men för att det ska vara möjligt krävs det att individuella 
kännetecken går att urskilja. Detta kan vara svårt då kameraövervakningsbilder ofta 
innehåller brus och har varierande upplösning. 

1.1.1 SKL - Statens Kriminaltekniska Laboratorium 
Bildförbättring på de bilder som inte har tillräckligt bra kvalité måste ske innan man 
kan göra en noggrannare analys av dessa. Detta utför bildgruppen inom dokument- 
och informationsteknikenheten på SKL, som är en självständig myndighet inom 
polisväsendet. Huvuduppgift som SKL har är att opartiskt utföra kriminaltekniska 
undersökningar i brottsmål åt rättsväsendets myndigheter. I normala fall är det 
personal från polisens tekniska rotlar som utför brottsplatsundersökningar, men spår 
från brottsplatser skickas direkt till SKL för laboratorieundersökningar. Även då en 
undersökning kräver specialistkompetens eller speciell utrustning utförs de på SKL.  
De bilder, som analyseras vid bildgruppen är främst foton, videoband och digitala 
medier från övervakningssystem och polisspaning. För att på bästa sätt kunna 
utnyttja bilder från installerade övervakningskameror har SKL tillsammans med 
Bankföreningen, Svensk Handel och Polisen gett ut ett riktmärke för kamera-
övervakningssystem [2]. Detta sammanfattar hur man bör installera och sköta sina 
övervakningskameror, för att få bästa möjliga resultat ur sina bilder. Om man följer 
dessa ökar sannolikheten att polisen kan ha användning av bilderna i en 
brottsbekämpning. Men trots detta fortsätter det att komma in bildsekvenser med 
dålig kvalitet till SKL. Det finns många faktorer som avgör kvaliteten på en bild. 

1.1.2 Försämringsorsaker 
De vanligaste källorna till att bilderna försämras är miljön, översändningen av 
videosignalen från kameran till inspelningen, videospelaren och bandets kvalitet eller 
videokamerans typ och kvalitet [28]. 
Detaljer kan suddas ut av låg signalbandbredd, rörelseoskärpa och även då 
kamerans linser inte är justerade för det aktuella avståndet och man inte får fokus på 
det intressanta objektet. Atmosfäriska effekter, som ljus, rök eller regn kan spela stor 
roll, speciellt om videon har filmats utomhus. Brus existerar överallt i naturen men 
kan även uppkomma av värmen inne i kameran.  
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Då bilderna sparas kan information förloras vid överföringen eller av komprimeringen. 
Bandet man spelar in på kan vara slitet, då man spelar över gammalt material om 
och om igen. Dålig kvalitet kan även bero på den låga bildtakten.  
Bevismaterial kan även komma från andra håll än övervakningskameror. Idag finns 
det exempelvis filmmöjligheter i en vanlig mobiltelefon, som man ofta bär med sig.  

1.2 Problembeskrivning 

Då det inte går att urskilja några individuella kännetecken för ett speciellt objekt i en 
bild, måste denna förbättras inom det intressanta området innan det går att använda 
bilden som grund till identifiering. Då bilder som kommer in till SKL för det mesta är 
sparade sekventiellt är det troligt att samma objekt finns i flera av bilderna. För att få 
en bättre bild med tydligare detaljer kan man då lägga samman flera bilder genom att 
exempelvis beräkna medelvärdet mellan dem.  
Detta är en utmärkt metod då man är intresserad av ett fast objekt, som en vägg eller 
en möbel, i en sekvens där kameran suttit fast. En förutsättning för att detta ska 
fungera är nämligen att det intressanta objektet inte har rört på sig mellan två bilder. 
Bildtakten på övervakningskameror brukar dessvärre vara mycket låg. Enligt 
riktlinjerna [2] brukar man bara kunna få ut en till fem bilder per sekund. Tills nästa 
bild har sparats kan därför mycket ha hunnit hända.  
Ett fotografi på ett objekt är en presentation av föremålet i den tredimensionella 
världen. Då objektet projiceras ner till två dimensioner sker en perspektivprojektion 
som innebär att det som ligger nära kameran ser större ut medan det som 
projekteras på långt håll förminskas. En liten vridning av kameran eller objektet kan 
därför resultera i en stor skillnad i bilden. Som man kan se i figur 1-1 formar alltså 
även ett plant rektangulärt objekt om sig då hela dess yta inte är lika långt från 
kameran då det fotograferats från olika vinklar, [6, 11, 19].  

 
Figur 1-1. På grund av perspektivprojektion kan samma objekt ha olika form i olika bilder 
beroende på vilken vinkel objektet är fotograferad från.  
Figur 1-1. Samma objekt kan ha olika form i olika bilder. 
Min uppgift är nu att lösa detta problem. Utan att ha någon vetskap om kameran som 
fångat bilderna eller vart i världen objektet finns ska objektet kunna ses ur samma 
perspektiv i alla bilder. De rörelser som gjorts mellan bilderna måste hittas för att 
sedan kunna rätta till alla bilderna utefter dem.  
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Då jag funnit en lämplig metod för detta ska den implementeras i MATLAB och ett 
användargränssnitt ska sedan utvecklas. Med det ska man alltså kunna rätta till de 
förflyttningar ett objekt har gjort mellan olika bilder. I programmet ska man sedan 
även kunna beräkna medelvärdet av dessa för att kunna få ut en bättre bild ur en 
sekvens sämre bilder. Metoden ska sedan utvecklas så att det även fungerar för 
objekt som har format om sig lokalt. 

1.3 Metodbeskrivning 

För att få en insikt i ämnet började jag med att söka efter material på Internet, där jag 
hittade ett antal artiklar att studera. Genom mail sökte jag även personer inom 
bildbehandlingsgrupper runt om i världen och jag lyckades bland annat få tag på en 
CD-ROM skiva med alla artiklar från en konferens i datavision [16], som hölls i Kina 
förra året. För att få mer tips och inspiration fick jag även en demoskiva av 
programmet IMPRESS, ett program utvecklat av det Holländska företaget IMIX [15] 
för att kunna förbättra bandade bilder.  
När jag hade forskat lite mer inom ämnet, visade sig att en mängd olika metoder för 
att göra två bilder så lika som möjligt har tagits fram. Jag upptäckte även att det 
fortfarande forskas inom området. De flesta artiklar jag hittade beskrev dock bara en 
metod som tagits fram för endast ett visst slags bilder. Det var svårt att utnyttja dessa 
metoder, men vissa artiklar var ändå bra att skumma igenom för att få fler tips och 
idéer om hur problemet skulle lösas och även för att hitta nya ord att fortsätta 
sökningen med.  
De artiklar som verkade mer intressanta studerade jag närmre och efter att ha läst 
tillräckligt mycket kunde jag välja en metod. Tekniken jag till slut valde var ingenting 
nytt inom ämnet och det fanns därför tillräckligt med material att studera för att kunna 
implementera detta i MATLAB. Jag filmade sedan lite blandade sekvenser och 
experimenterade med dessa i programmet.  

1.4 Upplägg 
Rapporten börjar med att i nästa kapitel ge en introduktion till bildregistrering, som är 
problemet att hitta en transformation som ska kunna mappa en bild till en annan bild. 
De grundläggande transformationerna introduceras i kapitel 3. Kombinationer av 
dessa används ofta vid bildregistrering och kapitel 4 handlar om sammansatta 
transformationer. Vid transformeringen av bilderna används en interpolationsmetod 
och de vanligaste teknikerna diskuteras i kapitel 5. Hur jag sedan använder dessa 
teorier för att kunna utföra global och lokal bildregistrering för fasta respektive 
omformade objekt förklaras i kapitel 6. Där beskriver jag även hur man kan lägga 
ihop bilderna för att få ut en förbättrad bild. Detta följs av att resultatet presenteras i 
form av olika bilder som förbättrats med hjälp av programmet som utvecklats. Arbetet 
avrundas med en avslutning där framtida arbete diskuteras. Efter att referenserna 
presenteras finns till sist en användarmanual till programmet. 
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2 Bildregistrering 

Mellan två bilder i en sekvens kan både storleken och formen hos ett objekt ha 
ändrats om föremålet eller kameran har hunnit byta position mellan att bilderna 
sparats. Då man ska beräkna medelvärdet mellan bilderna för att kunna få en 
förbättrad bild av objektet måste det först gå att se som om man såg det från samma 
vinkel i båda bilderna. En vridning av den ena bilden måste göras så att den efteråt 
liknar den andra bilden inom det intressanta området. Detta kan göras genom att 
först skatta rörelsen som gjorts mellan bilderna och att genom den sedan ändra 
bilden. Att hitta denna förflyttning mellan två bilder och justera dem geometriskt 
kallas för bildregistrering (eng. image registration).  
Om en av bilderna utses till referensbild I  går registreringsproblemet sedan ut på att 
hitta den mappningsfunktion M  som ska kunna transformera den andra bilden I ′  så 
den blir så lik referensbilden som möjligt inom en viss region. Om bilderna beskrivs 
med matriser,  och , kan vridningen av den ena bilden då uttryckas 
som  där 

( yxI ′′′ , ) )
)

( yxI ,
( )( ) ( yxIyxMI ,, =′ ( ) ( )yxMyx ,, =′′ . Den spatiala koordinattransformationen 

kan då beskriva hur varje punkt ( )TyxP ′′=′ ,  i den bild som ska vridas har förflyttat sig 
till en ny punkt,  som är den motsvarande punkten i referensbilden så att 
vridningan upphävs genom 

( )TyxP ,=
PMP ′= −1 , [11, 25]. 

Det finns ett brett användningsområde för bildregistrering och under de senaste åren 
har det forskats en hel del inom ämnet att få två bilder som visar samma sak lika 
varandra. Det finns intresse av att lösa detta problem inom bland annat datavision, 
bildmosaiking [9, 13, 22, 23] och inom medicin [20]. Eftersom bildregistrering kan 
tillämpas i så många olika sammanhang är det enligt Wikipedia [27] omöjligt att 
utveckla en generell algoritm som skulle kunna användas vid alla tillfällen. Ett antal 
olika metoder har därför utvecklats och det finns många olika artiklar skrivna om 
bildregistrering för en viss tillämpning.   
Sammanställningar av de vanligaste bildregistreringsmetoderna har dock gjorts. 
1992 skrev Brown [11] en överblick av vad som hade utvecklats fram till dess. Elva år 
senare beskrev och jämförde Zitova´ och Flusser [30] dessa metoder och grunderna 
för att registrera två bilder verkar fortfarande vara detsamma.  
Det finns metoder att hitta förflyttningar och rätta till dem genom att hitta matchning 
mellan bilderna. Vissa metoder utförs med hjälp av gemensam information i bilderna 
som korrelation eller fourier.  Korrelation använder sig utav intensiteten i bilden 
medan fourier utnyttjar bildens frekvensdomän. Dessa metoder klarar dock bara av 
att rätta till bilder där små förändringar har gjorts. 
Genom punktmappning kan däremot mer komplicerade omformningar göras. Det 
finns olika sätt att utföra detta på, men de följer ungefär samma grunddrag. Det första 
steget att markera ut punkter som ska finnas motsvarande i båda bilderna. Nästa 
uppgift är att hitta en mappningsfunktion som beskriver hur objektet har rört sig 
mellan bilderna. Denna transformation tas fram genom de korresponderande 
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punkterna och genom att sedan mappa dess invers på bilden med en 
interpolationsteknik, som räknar ut alla pixelvärden i den nya bilden, ska den likna 
referensbilden, [11, 30]. 

 
Figur 2-3. Grundstegen inom bildregistrering med punktmappning är att först hitta punkter i 
referensbilden I  som sedan kan hittas motsvarande i bild I ′ . Därefter beräknas en 
transformationsmodell M  som beskriver vilka förflyttningar som objektet har gjort och med 
denna transformeras sedan den ena bilden så att den efteråt har samma geometriska form 
som referensbilden. 
Figur 2-1. Grundstegen för bildregistrering med punktmappning. 
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2.1 Markera punkter 
För att hitta ett objekts förflyttning mellan två bilder kan ett antal kännetecken som 
kan hittas i båda bilderna markeras. Utifrån dessa kan sedan en transformation 
beräknas. Punkterna kan antingen markeras manuellt eller automatiskt. I båda fallen 
måste dessa punkter kunna hittas i båda bilderna.  
Automatisk markering av kännetecken görs ofta i bilder, där ingen lokal förflyttning 
har gjorts, som vid exempelvis sattelitbilder [22]. Hela bilden kommer nämligen 
registreras utifrån alla kännetecken som hittas utspridda över hela bilden. Dessa 
kännetecken kan förslagsvis vara kanter, konturer, hörn eller skärningspunkt mellan 
två linjer som upptäcks med hjälp av olika algoritmer. En mängd olika exempel på 
sådana finns i kapitel 3 i sammanfattningen som skrevs 2003 [30]. 
Då särdragen har hittats i båda bilderna måste överensstämmandet dem emellan 
fastställas för att transformationen ska beräknas korrekt. Detta fungerar oftast genom 
att använda två olika matchningsalgoritmer. Bara de par som hittas av båda 
metoderna används sedan i beräkningen och de punkter som inte kunde matchas av 
båda tas bort. 
Om dessa punkter istället markeras manuellt kan man bortse från matchningssteget 
eftersom punkterna sätts ut i samma ordning i båda bilderna från början. Man får 
mycket större kontroll över var punkterna finns och hur många som sätts ut och 
transformationen kan räknas ut korrekt även om något i bilderna runt omkring det 
intressanta objektet har ändrat sig. 

2.2 Mappningsfunktionen 

De korresponderande punkterna i de båda bilderna är grunden för att kunna ta fram 
den transformation som kan mappa varje punkt i en bild till en punkt i den andra 
bilden. I kapitel 4 beskrivs de grundläggande transformationerna rotation, skalning 
och förflyttning av bilden. Huvudproblemet inom bildregistreringen är just att hitta rätt 
kombination av dessa transformationer som kan beskriva den förflyttningen som 
gjorts inom den intressanta regionen mellan två bilder. 
Det är omöjligt att veta på vilket sätt objektet har rört sig mellan bilderna, då kameran 
eller det intressanta objektet kan ha förflyttats eller vridits i alla riktningar. 
Transformationen måste därför kunna hantera såväl rotation som skalning och kunna 
rätta till så att objektet kan ses från samma perspektiv i båda bilderna och senare i 
arbetet ska mappningen även kunna rätta till formerbara objekt. 
Då man inte har någon vetskap om kameran som tagit bilderna har man endast 
bilddatan till hjälp då förflytningen ska räknas ut. Hur mappningsfunktions parametrar 
kan beräkna enbart utifrån de korresponderande punkterna beskrivs i kapitel 6 om 
global registrering. 
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2.3 Omsampling 
Förflyttning som objektet gjort mellan bilderna beskrivs nu av den framtagna 
mappningsfunktionen. Då den ena bilden sedan ska bli lik den andra inom det 
intressanta området läggs inversen av denna transformation på bilden för att 
upphäva vridningen, [30]. För att kunna få det bästa resultatet sker detta genom en 
passande interpolationsmetod som utifrån originalbildens pixelvärden räknar ut nya 
värden för den nyskapta bildens alla punkter. I detta arbete har de fyra vanligaste 
interpoleringsmetoderna använts och de är beskrivna i kapitel 5 i denna rapport.  

3 Geometriska Transformationer  

En funktion som avbildar en punkt och gör om den till en annan punkt är en 
transformation. En tvådimensionell geometrisk transformation kan ses som en 
relation mellan koordinatsystem, där en bild kan ändras genom att bli tilldelad nya 
koordinatpunkter. De tre enklaste transformationerna är translation, rotation och 
skalning, [1]. Att bilden translateras innebär att den flyttas vertikalt eller horisontellt. 
Genom skalning kan bildens storlek ändras och vid rotation roteras bilden med en 
viss vinkel. 
Genom att uttrycka dessa matematiskt med hjälp av transformationsmatriser kan 
dessa adderas eller multipliceras med bildens koordinater för att ändra bilden. Då P  
är en punkt  i originalbilden och ( yx, ) P′  en ny punkt ( )yx ′′,  i den ändrade bilden kan 
detta beskrivas som en funktion, )(PMP =′ , där M  är mappningsfunktionen. Om 
transformationerna sedan kombineras kan de bli en bra grund vid bildregistrering.  

3.1 Translation 
En transformation som förflyttar en bild uppåt, nedåt eller åt sidorna utan att ändra 
innehållet i bilden kallas för translation. Varje punkt i bilden flyttas med samma 
mängd och avståndet mellan två punkter bevaras, [1, 5, 7, 18].  

En translation sker, som i figur 1-3 i raka linjer med hjälp av två värden,  och . 
Bilden flyttas horisontellt med värdet  och vertikalt med . Dessa tal kan vara alla 
positiva eller negativa tal, där 0 låter bilden vara kvar på samma ställe. Då en 
förflyttning har skett med translationen (1, 2) betyder det alltså att bilden har ändrat 
sin position först ett steg i x-led och därefter två steg i y-led. 

xt yt

xt yt
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Figur 3-1. Vid translation förflyttas hela bilden och ritas upp exakt på det nya stället. 
Translationen sker i två steg, först förflyttas bilden i x-led och därefter i y-led. Här har bilden 
flyttats med translationen (20,30). 
Figur 3-1. Translation 

En koordinatpunkt  förflyttas till den nya positionen ( yx, ) ( )yx ′′,  genom att de båda -
värdena adderas till bildkoordinaterna och detta kan uttryckas med hjälp av 
ekvationerna 3.1 och 3.2. 

t

xtxx +='       (3.1) 

ytyy +='       (3.2) 

Genom att sätta ihop ekvationerna kan de beskrivas genom matrisekvationen 3.3. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
′ y

x
t

t
y
x

y

x

0
0'

     (3.3) 

Då translationsmatrisen kan betecknas som T  kan detta förenklas till PTP +=' . 

3.2 Skalning 

Att skala en bild innebär att man ändrar dess storlek genom att två skalningsfaktorer 
införs.  skalar objektet i x-led och  skalar objektet i y-led. Skalningsfaktorerna 
kan vara vilket positivt tal som helst. Ska objektets storlek förminskas används 
värden mellan 0 och 1. Vill man istället förstora objektet används värden större än 1. 
För värdet 1 på och  kommer objektets storlek att behållas. Om ett av värdena 
däremot är negativt, som i figur 3-2 nedan, sker utöver skalningen även en reflektion 
kring den motsvarande axeln, om  är negativt sker alltså en reflektion kring y -
axeln, [5, 18].  

xs ys

xs ys

xs

Så länge båda skalningsfaktorerna har samma värde, skalas bilden med relativa 
proportioner. Om värdena däremot är olika byter alla objekt i bilden form efter 
transformationen, [8, 1, 26]. En cirkel kommer därför efter en skalning där yx ss =  
endast ändra radien, medan olika värden för och  formar om cirkeln och en 
ellips bildas. En skalning (0.5, 2) betyder alltså att bilden blir hälften så bred och 
dubbelt så hög. 

xs ys
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Figur 3-2. Skalning ändrar storleken på en bild och för negativa värden sker även en 
reflektion. Denna bild har skalats med skalningsfaktorerna = -1 och = 0,5. De relativa 
proportionerna förändras alltså eftersom inte är lika med .  

xs ys

xs ys
Figur 3-2. Skalning 
För att ändra storleken på ett objekt multipliceras skalningsfaktorerna med bildens 
koordinatpunkter  för att få de nya koordinaterna ( yx, ) ( )yx ′′, . Precis som för 
translation kan detta beskrivas med två ekvationer, 3.4 och 3.5. 

xxsx ='       (3.4) 

yysy ='       (3.5) 

Och på matrisform kan det uttryckas som matrisekvationen 3.6. 
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     (3.6) 

Då  är skalningsmatrisen kan detta skrivas som S SPP ='  

3.3 Rotation  
En transformation som roterar en bild längs en cirkulär bana är en rotation. Varje 
punkt i bilden förflyttas med samma vinkel och objekten i bilden återskapas med de 
nya pixlarna utan att deformeras, vilket kan ses i figur 3-3 nedan. Vinkeln α  kan vara 
alla tal och bestämmer hur mycket bilden ska roteras. Om vinkeln är 180° grader 
vänds bilden upp-och-ner och om vinkeln är 90° grader kommer den nya bilden att 
ligga helt på sidan. Med vinkeln 0° förändras inte bilden liksom för 360°, då bilden 
roterar ett helt varv, [1, 5, 18]. 
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Figur 3-3. En bild roterar med en vinkel α . Här har bilden roterats med 45°. 
Figur 3-3. Rotation 
Som för de övriga transformationerna kan de nya punkterna beskrivas med ett 
ekvationssystem som sedan kan förenklas till RPP =' .  
Ur Drakos [5] härledning av rotationsmatrisen R  fås ekvationerna 3.7 och 3.8, som 
beskriver hur bilden roterar med en vinkel α . 

αα sincos' yxx −=      (3.7) 

αα sincos' xyy −=      (3.8) 

Därigenom kan sedan den tvådimensionella rotationsmatrisen 3.9 beskrivas  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
αα
αα

cossin
sincos

     (3.9) 

Matris 3.10 är då en rotation med en negativ vinkel. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− αα

αα
cossin
sincos

     (3.10) 

4 Sammansatta transformationer 

Genom en enkel transformation kan man alltså ändra formen eller positionen hos ett 
objekt i en bild. Då man ska få två bilder exakt lika räcker det för det mesta inte med 
att bara flytta, rotera eller skala bilden utan en blandning av flera transformationer 
behövs. Om dessa transformationer ska utföras efter varandra måste man först skala 
sedan rotera och efter det flytta koordinatpositionerna. För att slippa alla dessa steg 
kan man istället sätta samman alla transformationer i en och samma matris så det 
räcker med att transformera med endast denna matris, [1].  
För att kombinera flera transformationer krävs att alla presenteras på samma sätt. 
Eftersom skalning är en tvåvektor och rotation en 22×  matris som multipliceras 
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medan translation är en vektor bestående av två värden som adderas med bildens 
koordinater fungerar det inte att bara sätta samman dem som de är. Först måste alla 
beskrivas med en  matris. 33×

Istället för att som tidigare applicera enbart en translation, rotation eller skalning på 
bilden kan vi nu sätta samman dessa så att transformationen i bilden kan uttryckas 
med en enda tredimensionella kolumnmatris. Denna matris ska sedan räcka för att 
kunna ge ett uttryck för de nya koordinatpositionerna för den ändrade bilden. 

4.1 Homogena koordinater 
Eftersom denna matris nu är tredimensionell fungerar det inte längre att multiplicera 
denna med bildens punkterna då de beskrivs med två dimensioner. För att det ska 
fungera krävs därför att även punkternas positioner i bilden beskrivs med tre 
dimensioner och detta kan göras genom att införa homogena koordinater. 

En punkt  i en bild har de homogena koordinaterna ( yx, ) ( )hyx hh ,,  där  och 
. Den tillagda homogena parametern  kan för de tvådimensionella 

geometriska transformationerna vara vilket värde som helst skilt från 0. Det enklaste 
sättet är att sätta  till 1, då varje tvådimensionell position kommer att presenteras 
av de homogena koordinaterna 

hxx h /=
hyy h /= h

h
( )1,, yx . Efter att bilden har transformerats med de 

homogena koordinaterna måste man dividera både x –och y-koordinaten med den 
tredje koordinaten för att få tillbaka den tvådimensionella presentationerna av 
bildpunkternas positioner, [1, 12, 18]. 

4.2 Homogena transformationer 
Då de homogena koordinaterna är införda kan vi ta fram de nya homogena 
presentationerna av de olika transformationerna, [1, 18, 19]. 
Innan beskrevs translation som en addition. Om P  och P′  nu är bildens homogena 
koordinater kan translation utvecklas till tre dimensioner enligt ekvation 4.1.  
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På samma sätt kan matrisekvationne 4.2 beskriva skalningen. 

Ps
s

P y

x

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=′

100
00
00

     (4.2) 

Den tredimensionella rotationsmatrisen kan rotera en bild blir enligt ekvation 4.3. 
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Nu när transformationerna presenteras med lika stora matriser kan dessa 
kombineras till en sammansatt transformationsmatris, som ska räcka för att beskriva 
bildens förändring. Detta görs genom att beräkna matrisprodukten av de individuella 
transformationerna. Några vanliga sammansättningar av transformationer som 
används för bildregistrering är euklidisk transformation, likhetstransformation, affin 
och perspektivtransformation, [7].  
Den euklidiska transformationen är den enklaste och kan endast flytta och rotera en 
bild. Genom att lägga till en skalningsparameter får man likhetstransformationen och 
fortfarande deformeras inte bilden. Med en affin transformation kan däremot vinklar 
ändras, men för att ta bort parallellism behövs en perspektivtransformation. 

 
Figur 4-1. De transformationer som ofta används inom bildregistrering är euklidisk 
transformation, likhetstransformation, affin transformation och perspektivtransformation.  
Figur 4-1. Sammansatta transformationer för bildregistrering 

4.3 Euklidisk transformation  
Den enklaste varianten av alla sammansatta transformationer är den euklidiska 
transformationen som består av en translation följt av en rotation, [26]. 
Proportionerna och avstånd bevaras i bilden då storleken, vinklar och parallellitet är 
detsamma. Då en bild transformeras med den euklidiska transformationen behåller 
därför alla objekt i bild samma form som innan omvandlingen. 
En translation förenklades till PTP +='  och rotationen till RPP =' . Dessa efter 
varandra blir då RPTP +='  och ekvation 4.4 beskriver detta i homogena koordinater. 
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Mappningsfunktionen kan då förkortas till matris 4.5, där 0 är nollvektorn. 
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4.4 Likhetstransformation  
Om en global skalning även utförs kallas detta för likhetstransformation. Denna kan 
vara alla kombinationer av translation, rotation och en proportionellbevarande 
skalning. Även likhetstransformationen bevarar den geometriska relationen mellan 
punkterna och återskapar därför alla objekt i bilden precis som vid euklidisk 
transformation, men kan alltså även ändra bildens storlek, [18, 30]. 
Eftersom denna transformation är en hopsättning av en skalning, en translation och 
en rotation består den av de fyra parametrarna  , s , t,t yx θ som mappar en punkt 

 till en punkt  genom ekvation 4.6. ( yx, ) )( yx ′′,
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Med homogena koordinater kan detta förenklas till ekvation 4.7. 

P
TsR

P ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=′

10
     (4.7) 

Då objektet i bilderna endast har förflyttats, roterats eller zoomats in eller ut mellan 
bilderna kan denna vara intressant att använda vid bildregistrering. Då inga 
krångligare vridningar har gjorts mellan två bilder kan detta nämligen vara en ganska 
enkel metod att rätta till en bild med. 

4.5 Affin transformation  
Affin transformation kan utöver en likhetstransformation även utföra skevning och 
kan forma om en kvadrat till ett parallellogram. Skevning kan ses som en rotation följt 
av en ickeformbevarande skalning följt av ännu en rotation. Genom detta kan vinklar 
ändras och skalning kan nu ske både för x –och y-axeln. Ett objekt i en bild kan nu 
därför formas om men fortfarande bevaras raka linjer och linjeparallellism, [14, 18]. 
För att kunna vrida en bild affint inför vi en ny matris, 4.8, som består av fyra olika 
parametrar, som tillsammans beskriver skevningen, rotationen och skalningen. 
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Med homogena koordinater och tillsammans med translationen kan denna 
mappningsfunktion förenklas till matris 4.9. 
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Vid bildregistrering kan denna transformation användas då det inte finns någon 
märkbar perspektiv vridning mellan bilderna. Detta kan exempelvis vara då distansen 
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mellan scenen och kameran är väldigt stor i förhållande till det intressanta i scenen 
eller om kameran inte har ändrat vinkel till objektet som man vill registrera [7, 11, 30]. 

4.6 Perspektivtransformation 

Då kameran inte varit vinkelrät mot ett plan i en scen vid fotograferingstillfället och 
man vill få bort perspektivprojektionen som uppstått är perspektivtransformationen 
den lämpligaste transformationen att använda. Den beskriver nämligen exakt denna 
vridning och kan forma en kvadrat till vilken fyrsiding som helst [11, 30]. 
Perspektivtransformationen kan utvecklas utifrån den affina transformationen, som 
beskrevs med matris 4.9 ovan, genom att införa en vektor  istället för nollvektorn, 
så att matris 4.11 skapas. 

v

⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
=

1v
TA

M       (4.11) 

Det är nämligen då parametrarna i vektorn  inte är noll som de olinjära effekterna 
uppkommer, [26]. Då  består av fyra parametrar, 

v
A T  och  av två parametrar 

vardera kommer den matris som beskriver en perspektivprojektion alltså bestå av 
åtta parametrar och med dessa kan vilken plan perspektivprojektion som helst 
beskrivas, [12, 18].  

v

Denna transformation kan rätta till de förvridningar som krävs för att lösa den första 
uppgiften i detta examensarbete. I mitt fortsatta arbete kommer jag därför att räkna ut 
perspektivprojektionen mellan två bilder genom punktmappning. Hur jag har utnyttjat 
denna metod för att rätta till ett objekt som ses från olika vinklar i olika bilder beskrivs 
i kapitel 6.1. 

5 Interpolationer 

Då en digital bild transformeras innebär det att antalet pixlar förändras eller 
åtminstone att deras positioner ändras. De nya pixlarnas värden måste då 
bestämmas genom en interpolationsmetod, som beräknar dessa genom de gamla 
pixelvärdena som ligger inom ett visst avstånd från den okända punkten i 
originalbilden. 
Det finns en mängd olika interpolationsmetoder och de vanligaste, som presenteras i 
det här kapitlet och som används i detta arbete är närmsta granne, bilinjär, bikubisk 
och kubisk spline interpolation, [30]. Närmsta granne är den enklaste av dem och ger 
också det sämsta resultatet med kantiga konturer. Bilinjär interpolation är nog den 
vanligaste och kanter suddas ut något mer. Bikubisk och kubisk spline ger en 
skarpare bild men är också svårare att beräkna.  Närmaste  
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Figur 5-1. En bild på en bil har transformerats så att registreringsskylten rätats ut och 
förstorats något. För att demonstrera skillnaderna har detta gjorts med de fyra olika 
interpolationsmetoderna närmsta granne, bilinjär, bikubisk och med kubisk spline. 
Figur 5-1. Interpolationsmetoder 
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5.1 Närmsta granne interpolation  
Den enklaste av alla interpoleringsmetoder är närmsta granne interpolation. Med 
denna metod får de nya pixlarna, som demonstreras i figur 5-2, exakt det värde som 
den pixel som ligger närmast. Om man förstorar en bild till det dubbla, ser det helt 
enkelt ut som att varje pixel blivit dubbelt så stor, men i själva verket är det fyra 

 pixlar som har fått samma färg som den närmsta pixeln i originalbilden, [3].  ( 22× )

 
Figur 5-2. Vid närmsta granne interpolation får det nya värdet samma värde som den 
närmsta pixeln från originalbilden. I detta fall ligger centrum för pixeln g närmast pixeln g0 
och g får därför detta värde efter interpolationen. 
Figur 5-2. Närmsta granne interpolation 
På detta sätt ändras inte färginformationen, men istället kan den interpolerade bilden 
bli väldigt blockig. Därför brukar man inte använda närmsta granne interpolationen. 
Enda gången denna metod kan vara användbar är enligt Zitova´ och Flusser [30] då 
man inte vill att några nya grånivåer eller färger ska skapas, som görs vid de övriga 
interpoleringsmetoderna. 

 
Figur 5-3. Registreringsskylten är interpolerad med närmsta granne interpolation. Man ser 
tydligt att  block av färger uppkommer i bilden. 
Figur 5-3. Registreringsskylt interpolerad med närmsta granne 
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5.2 Bilinjär interpolation 
En tvådimensionell linjär interpolation som fås genom först en beräkning i x - led och 
därefter en beräkning i y - led kallas för bilinjär interpolation. De nya pixlarna bestäms 
liksom för närmsta granne metoden av de fyra närmsta grannarna, men med bilinjär 
interpolation beräknas värdena fram genom ett viktat medelvärde. Som framgår av 
figur 5-4 beror värdet på pixelns position i förhållande till de närliggande pixlarna från 
originalbilden, [3]. 

 
Figur 5-4. För den bilinjära interpolationsmetoden införs två nya värden genom interpolation 
i x-led. Sedan kan den nya pixelns värde g räknas fram genom interpolation i y-led.  
Figur 5-4. Bilinjär interpolation 
För att få ut det nya värdet utförs först interpolationen i x-led genom ekvationerna 5.1 
för att få fram värdena  och .  ag bg

( )
( )⎩

⎨
⎧

′+′−=

′+′−=
−

xggxg
xggxg

ledx
b

a

32

10

1
1

    (5.1) 

Då man vet de nya värdena kan samma beräkning upprepas men i y-led som i 
ekvation 5.2 för att få fram värdet på den nya pixeln. 

( ) ⇒′+′−= yggyg ba1  

( ) ( ) ( ) yxggggyggxgggg ′′+−−+′−+′−+= 321002010   (5.2) 

På detta sätt får den bilinjära interpolationen en utsuddande effekt, där nya färger 
kan uppkomma istället för att den blockighet som resulteras vid användningen av 
närmsta granne metoden. 
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Utseendemässigt ger den bilinjära interpolationen ett relativt bra resultat av en 
transformerad bild. Zitova´ och Flusser [30] menar att denna interpoleringsteknik är 
den metod som har den bästa kompromissen mellan noggrannhet och 
beräkningskomplexitet och är därför det vanligaste sättet att interpolera på inom 
bildregistrering.  

 
Figur 5-5. Kanterna i en bild som interpolerats med bilinjär interpolation är relativt 
utsuddade och bilder uppfattas mer realistisk. 
Figur 5-5. Registreringsskylt interpolerad med bilinjär interpolation 

5.3 Kubiska interpolationer  
På ett liknande sätt beräknas ett värde med en kubisk interpolation, men dessa 
metoder tar hänsyn till ett större antal grannar. Kantigheter suddas därför ut ännu 
mer och de kubiska interpolationsmetoderna kan behålla relativt skarpa detaljer. 
Zitova´ och Flusser [30] rekommenderar att använda en kubisk interpolation då den 
geometriska transformationen utför tydliga förstoringar av bilden annars ger den en 
knappt märkbar förbättring.  
För en bikubisk funktion används 16 pixlar i originalbildens pixels närmsta 44×  
grannskap och eftersom alla pixlar beror på en ännu större omgivning suddas kanter 
ut ännu mer än den bilinjära interpolationsmetoden, [3].  

 
Figur 5-6. En bild som interpoleras med kubisk interpolation är relativt skarp, speciellt då 
förstoringar av en bild har gjorts. 
Figur 5-6. Registreringsskylt interpolerad med kubisk interpolation 
Kubisk spline interpolation är en metod som bygger på bitvis kubisk interpolation. 
Denna variant tar betydligt längre tid att beräkna men ger ett ganska snarlikt resultat 
som den bikubiska interpolationsmetoden. Att denna metod sker bitvis innebär att 
kanterna kan bli ännu mjukare och är därför den bästa metod att interpolera kurvor 
med, [24]. 

 
Figur 5-7. En registreringsskylt interpolerad med kubisk spline.  
Figur 5-7. Registreringsskylt interpolerad med kubisk spline 
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6 Genomförande 

De förändringar som gjorts för ett objekt mellan två bilder, kan approximeras med en 
tvådimensionell bildtransformation. Så länge inte kamerans parametrar förflyttas med 
precision i förhållande till ett stabilt objekt kan man aldrig veta denna transformation 
på förhand, [10]. Min uppgift är nu att hitta denna förflyttning enbart genom bilddatan 
av två bilder. För att lösa den första uppgiften i detta arbete måste en metod som kan 
vrida en bild tas fram. Denna vridning måste kunna rätta till ett objekts omformning, 
som har uppkommit genom perspektivändring. Sedan ska tekniken gå att använda 
för att även kunna rätta till omformade objekt. 
Vissa metoder kunde jag välja bort direkt, då de flesta metoder som tagits fram, har 
utvecklats enbart för ett visst syfte. Andra metoder kunde jag bortse från då de var 
begränsade till att bara klara av vissa vridningar. En metod som däremot exakt kan 
modellera den rörelse som genereras då vinkeln mellan kameran och objektet 
ändras är perspektivtransformationen. Denna metod använde Jerian med flera [17] 
då de skulle förbättra en registreringsskylt utifrån fyra sämre bilder tagna från olika 
vinklar och jag bestämde mig ganska tidigt för att tillämpa denna metod för att 
registrera fasta objekt för att sedan utveckla den ytterligare för formbara objekt. 
Genom att hitta små delar av objektet som kan ses som plan och sedan beräkna 
olika transformationer för dem kan metoden ta hand om lokala vridningar. Gleicher 
[10] kallar detta för bitvis projektiv registrering och genom att dela upp bilden i 
tillräckligt små bitar, kan detta approximera den rörelse som gjorts hos icke-plana 
objekt. 
Genom att lösa bildregistreringen med perspektivtransformation behöver man inte ha 
någon vetskap om vare sig kamerans position eller läge eller vart i världen scenen 
ligger. Perspektivtransformationen kan beskrivas med en matris och grunden för att 
räkna ut denna är alltså att ett antal motsvarande punkter kan hittas i båda bilderna. 
Utifrån dessa beräknas parametrarna som sedan ska få de markerade punkterna i 
ena bilden på samma ställe som de korresponderade punkterna i referensbilden.  
I detta kapitel beskrivs en global registreringsmetod som kan få bort projektiva 
förvrängningar i en bild. Efter det förklarar jag utvecklingen till lokal bildregistrering 
och svårigheter med detta. Senare i kapitlet klargörs även hur en förbättrad bild kan 
åstadkommas genom att beräkna exempelvis medelvärdet mellan flera bilder. 

6.1 Global bildregistrering 
En bildregistrering är global då hela bilden kan mappas med samma tranformation. 
Då transformationen är uträknat för ett enda objekt i bilden kommer alla övriga 
föremål i bilden förändras på samma sätt. Om man bara är intresserad av ett 
speciellt plant objekt i bilden spelar det ingen roll hur det som finns runt omkring 
ändras. Att registrera bilder, där målet är att få en registreringsskylt att se likadan ut i 
alla bilderna är ett exempel på en global modell, då skyltar inte kan formas om lokalt 
och de kan ses som plan i världen. Bilden på framsidan är ett exempel på detta. 
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Den perspektivavbildning som förvränger ett objekt då rörelse av kameran eller 
föremålet förekommit under en inspelning blir speciellt tydligt då sekvensen kommer 
från en övervakningskamera som för det mesta har en mycket låg datatakt, då en 
stor förändring kan ha hunnit gjorts mellan bilderna.  
Så länge ingenting döljs kan perspektivtransformationen utnyttjas för att rätta till den 
omformning som uppstått då en tredimensionell scen projekterats ner till en 
tvådimensionell bild. För att kunna räkna ut den projektiva förändringen som skett 
mellan två bilder måste ett visst antal punkter i referensbilden bestämmas för att 
sedan markera motsvarande punkter i den andra bilden. Att utföra bildregistrering på 
detta sätt kallas för punktmappning och används ofta för att definiera 
perspektivtransformationen då den geometriska skillnaden mellan två bilder är okänd 
och en global transformation ska räknas ut genom enbart bilddatan, [11, 21, 30].  
Perspektivtransformationen, som beskrivs med en 33×  matris bestäms sedan genom 
att dess parametrar beräknas utifrån de korresponderande punkterna som definieras 
i homogena koordinater. Den spatiala mappningen som tagits fram beskriver då den 
förflyttning som gjorts i bilden och genom att mappa transformationens invers på 
bilden med en interpolationsmetod kommer bildens punkter sitta på samma ställe 
som i referensbilden och bilderna ser därför lika ut inom det intressanta området. 

6.1.1 Punkter  
Det viktiga i punktmappning är punkterna och för att kunna registrera två bilder måste 
transformationen hittas så att alla punkter inom den intressanta regionen i en bild kan 
mappas till en punkt i den andra bilden. 
Att upptäcka dessa punkter automatiskt verkar vara vanligt då punktmappning 
används vid bildregistrering. Då vridningen i detta arbete inte ska bero på 
förflyttningar som gjorts i hela bilden, utan bara för ett visst objekt, har jag valt att 
sätta ut punkterna manuellt. Det är svårt att själv veta vad i bilden som är intressant 
från gång till gång och det är därför ännu svårare att skriva en algoritm som vet det. 
På detta sätt slipper man även risken för falsk match, som kan uppstå vid automatisk 
detektering, då de funna punkterna även måste matchas för att hitta korrespondens. 
Genom att använda manuell markering av punkter har man koll på hur många 
punkter som sätts och man får i de flesta fall färre men mer noggranna matchningar 
och en mer korrekt mappning kan hittas. Då man vet exakt hur många punkter som 
behövs för att beräkna en exakt transformation är det därför onödigt att ge datorn så 
många punkter att det mer krånglar till bräkningen istället för att förbättra resultatet. 
Antal punkter måste vara minst lika många som antalet parametrar i transformations-
matrisen. Den tvådimensionella perspektivtransformationen består av åtta okända 
parametrar och det behövs lika många kända värden för att beräkna dessa. Då fyra 
punkter från varje bild markeras kan åtta ekvationer ställas upp och beräknas och 
den exakta perspektivprojektionen kan då räknas fram, [12, 10, 17]. 
För att perspektivprojektionen som beräknas fram ska kunna användas för att kunna 
transformera en bild korrekt finns det några saker man måste tänka på då man väljer 
punkterna. Då man sätter ut fyra punkter får exempelvis inte tre av dem ligga på 
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samma rad eller inte ens ungefärligt på samma rad. Det blir då svårt att definiera en 
unik projektiv transformationsmatris och bilden förvrängs på ett felaktigt sätt. Om 
man markerar fler än fyra punkter kan flera punkter ligga på samma rad om minst två 
sätts ut på en annan rad. Då fler punkter markeras kan ingen exakt transformation 
beräknas utan ett medelvärde av alla punkter används. Detta kan vara bra då man är 
osäker på att man kommer kunna markera alla punkter exakt. Medelvärdet av tio 
punkter kan då vara bättre än fyra osäkra. Hur många punkter man än sätter ut 
måste de sättas ut i exakt samma ordning i båda bilderna för att en transformation 
ska kunna räknas ut korrekt i denna implementering. Några resultat då punkterna 
markerats fel visas i figur 6-1. 

 
Figur 6-1. De tre första bilderna, a till c, är originalbilderna ur en sekvens. Bilderna e till g 
visar hur bilderna felaktigt kan vridas då punkterna sätts ut i olika ordning i bilderna. i,  j 
och k visar möjliga förvrängningar då tre av fyra punkter markerats på samma rad. Då 
punkterna markerats rätt, som i sista raden, kan en rättvis transformation beräknas och 
bilderna kan rättas till korrekt. Resultaten efter att ha beräknat medelvärdet för bilderna i de 
olika raderna demonstreras i sista kolumnen. Bild b har används som referensbild i alla fall.  
Figur 6-1. Markering av punkter 
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Då man har fastställt alla punkter är det dags att beräkna den mappningsfunktion 
som ska mappa en bild till en referensbild med perspektivprojektion. Beräkningen går 
ut på att de motsvarande punktparen, som markerats i de båda bilderna ska vara på 
samma ställe efter transformationen. 

6.1.2 Perspektivtransformationen 
För att kunna räkna ut  transformationsmatrisen som behövs för att kunna vrida 
en bild med exakt fyra korresponderande punkter måste man sätta upp ett 
ekvationssystem av dessa. Genom att lösa ekvationerna 

33×

MPP =′  för varje punktpar 
kan man få fram mappningsfunktionen.  
Från kapitel 4.6 kommer vi ihåg att perspektivtransformationen beskrevs som en 
tredimensionell matris som bestod av en matris , som består av fyra okända 
parametrar, samt av vektorerna  och 

A
v T , med två vardera parametrar. Totalt består 

alltså mappningsfunktionen M  av åtta okända parametrar och då man inte vet innan 
med vilka värden på dessa objektet har flyttats med kan perspektivtransformationen 
beskrivas som i matris 6.1 med de okända parametrarna . im
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Ekvation 6.2 beskriver hur en bild, där punkterna beskrivs i homogena koordinater 
kan vridas med denna  
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Med fyra punkters koordinater från båda bilderna kan nu parametrarna  räknas 
fram genom att ställas upp ekvationerna 6.3 och 6.4. 
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Först när perspektivtransformationens parametrar är framräknade på detta sätt kan 
den användas för att registrera ena bilden så att den liknar referensbilden inom den 
speciella regionen, [6, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 23, 29, 30].  
Om varje pixel från den bilden, som ska vridas, direkt skulle transformeras genom att 
använda den uträknade mappningsfunktionen kan hål och överlappningar 
produceras i utbilden på grund av fel vid avrundningen, [30].  
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En interpoleringsfunktion bestämmer därför den nya bildens data genom att använda 
referensbildens koordinatsystem och mappningsfunktionens invers 1−M  multipliceras 
på bilden som ska rättas till. Bildens punkter kan då mappas exakt på samma ställe 
som referensbildens punkter. Dessa presenteras fortfarande med homogena 
koordinater och för att få tillbaka punkterna till två dimensioner divideras både x –och 
y-värdet med den tredje koordinaten. 

 
Figur 6-2. Då fyra punkter i varje bild har markerats kan perspektivtransformationen 
beräknas för att sedan använda dess invers för att vrida en bild.  
Figur 6-2. Punkterna är grund för att beräkna projektionen 

6.1.3 Formade objekt 
Detta fungerar bara då hela bilden kan transformeras enhetligt och då objektet man 
är intresserad av kan approximeras till ett plan. Många föremål kan dessvärre ha 
böjda former eller består av flera sidor och vid projektionen till två dimensioner 
formas dessa annorlunda. I en bildsekvens kan även det intressanta objektet ha 
format om sig. Då perspektivtransformationen inte kan ta hänsyn till de lokala 
omformningarna kan resultatet bli mycket lustigt, då man vrider ett format objekt med 
fyra punkter som i figur 6-3. Lokala förändringar som gjorts i objektet kommer att 
finnas kvar eftersom det enda transformationen gör är att vrida hela bilden så att 
punkterna man markerat ut hamnar på exakt samma ställe i båda bilderna.  

 
Figur 6-3. Ett lokalt omformat objekt som transformerats med en perspektivtransformation 
behåller omformningarna.  
Figur 6-3. Omformat objekt registrerat med fyra punkter 
För att denna metod ska fungera även för dessa typer av objekt måste bilderna delas 
upp så att lokala transformationer kan räknas ut och vrida bilden lokalt. 
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6.2 Lokal bildregistrering 
Vid den globala metoden användes alla markerade punkterna för att beräkna en 
enda transformation, som var giltig för hela det intressanta området i bilden. Då ett 
objekt har ändrats olika på olika ställen måste transformationen istället räknas ut och 
vrida bilden lokalt. En tillräckligt liten bit av ett objekt, med lokala omformningar, kan 
approximeras till ett plan, som exempelvis en av de små rutorna i figur 6-4. Den 
lokala bildregistreringen går då att lösa med perspektivtransformation genom att en 
mappningsfunktion definieras för varje separat bit.  

 
Figur 6-4. Då hela objektet inte kan ses som ett plan kan det delas i små bitar som kan 
approximera plana ytor. Här kan inte hela bilden vridas med fyra punkter, men varje ruta i 
bilden kan det. Ju mer man kan dela upp den böjda ytan, desto bättre blir det. 
Figur 6-4. För böjda ytor kan små bitar approximera ett plan. 
För att kunna bestämma parametrarna för varje enskild transformationsmatris måste 
alla bitar bestämmas genom fyra punkter. Alla bitar måste ha minst två av de fyra 
punkterna gemensamt med minst en annan del för att bitarna sedan ska kunna 
sättas ihop till en enhetlig bild. Varje bit blir alltså en fyrhörning som definieras inom 
fyra punkter och betydligt fler punkter måste därför markeras. Bilden delas upp i 
rader och kolumner och antalet punkter som måste markeras kommer då att bli 

.  ( ) ( 11 +×+ kolumnerrader )

 
Figur 6-5. Antal punkter som ska dela upp bilderna måste vara ( ) ( )11 +×+ kolumnerrader  
och måste sättas ut i samma ordning i båda bilderna. Bilden här är uppdelade i två rader och 
tre kolumner, vilket resulterar i att 1243 =×  punkter måste markeras för att kunna rätta till 
bilden för varje lokal omformning. 
Figur 6-5. Punkter delar upp ett format objekt 
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För varje enskild bit gäller nu samma regler som för den globala bildregistreringen 
och det är mycket viktigt att punkterna markeras i samma ordning i båda bilderna i 
denna implementering. Eftersom bilden i figuren ovan är uppdelad i sex bitar kommer 
denna process bestå av att beräkna sex olika transformationer, som bilden sedan 
kommer att transformeras med, så att varje bit rätas ut för sig som i figur 6-6. 

 
Figur 6-6. Bilden delas upp och en transformation beräknas och rättar till bilden för varje 
del.  
Figur 6-6. Lokalt transformerade bitar 
För att bitarna ska kunna läggas ihop måste de olika bilderna först beskäras. 
Bredden på de nya beskärda bitarna blir då den minsta x-koordinaten av de fyra 
punkterna till den största x-koordinaten. På samma sätt beskärs bitarna på höjden, 
vilket demonstreras i figur 6-7. Delarna som ligger bredvid varandra kan sedan sättas 
samma i de gemensamma punkterna så att en enhetlig bild uppstår. 

 
Figur 6-7. De lokalt vridna bitarna beskärs och sätts ihop med de gränsande delarna i de 
gemensamma punkterna. 
Figur 6-7. Lokalt transformerad bild 
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Då bitarna som i exemplet endast består av vinkelräta hörn är detta enkelt 
genomfört, men svårare blir det då punkterna i referensbilden inte sitter rakt i 
förhållande till varandra. Om bitarna bara beskärs rakt av vid de punkter med minst 
respektive störst x –och y-koordinat och sedan sätts ihop med de gemensamma 
punkterna kommer bitarna, som kan ses i figur 6-8, att lappa över varandra. Detta 
problem uppkommer om man exempelvis registrerar bilderna ovan, men använder 
den andra bilden som referensbild och vrider den raka bilden till den sneda.  

 
Figur 6-8. Bitarna beskärs och sätts ihop vid de gemensamma punkterna. I detta exempel har 
inte dessa punkter samma y-koordinat. Det blir därför svårt lägga ihop delarna i de 
gemensamma punkterna utan att få överlapp i bilden.  
Figur 6-8. Lokalt transformerad icke vinkelräta bitar 
För att kunna sätta ihop två delar där punkterna de ska sättas samman efter inte har 
samma x -eller y-koordinat skrev jag en algoritm. Denna uppdelningsalgoritm hittar 
linjen mellan dessa punkter samtidigt som den bestämmer vilken del de olika pixlarna 
ska få sitt värde ifrån. Därefter sätts delarna ihop utan överlapp. 

6.2.1 Uppdelningsalgoritmen 
För att slippa överlappningar i den hopsatta bilden måste en linje mellan de snett 
satta punkterna hittas för att kunna definiera på vilken sida om linjen vilken del ska 
synas på. Den första idén om hur jag skulle lösa detta problem på var att ta fram 
denna linje genom algoritmen kortaste avståndet mellan två punkterna. Det visade 
sig dock att denna algoritm först hittade kortaste vägen till ena kanten och gick sedan 
rakt till den andra punkten. Detta fungerade inte riktigt som jag ville då jag behöver 
en så rak linje som möjligt för att få bäst resultat och jag skrev därför en egen 
uppdelningsalgoritm.  
Vid förklaringen om hur denna algoritm fungerar fortsätter jag med bilden i figur 6-8 
ovan och demonstrerar hur bitarna med bokstäverna B och E kan sätta samman utan 
att några överlappningar uppstår. Algoritmen beräknas utefter hur punkterna är 
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markerade i referensbilden, eftersom det är dem de nya punkterna i den 
transformerade bilden kommer rätta sig efter. 
Då två delar av bilden som gränsar till varandra har två gemensamma punkter 
kommer problemområdet att ligga mellan just dessa. Detta område är den gråa 
rektangeln i figur 6-9 och allmänt kan området ses som en rektangel där de 
gemensamma punkterna finns i varsitt hörn och linjen mellan dem bildar en av 
rektangelns diagonaler. Det är denna linje som ska tas fram, så att man under tiden 
kan bestämma på vilken sida av den som vilken av delarna som ska framhävas.  

 
Figur 6-9. Då rutorna med bokstaven B och E ska sättas ihop är det inom bildens gråa 
område överlappning sker om inte uppdelningsalgoritmen används. Algoritmen ska hitta 
linjen mellan de markerade punkterna och samtidigt bestämma vilken av delarna som ska 
synas på vilken sida av strecket. 
Figur 6-9. Problemområdet vid beskärning av icke vinkelräta bitar 
Det första denna algoritm gör är att dela upp området i fyra mindre bitar, som i figur 
6-10, genom att dela det i mitten både på bredden och på höjden. Det bildas då två 
lika stora regioner som inte har någon av punkterna i nåt av sina hörn. Dessa 
behöver inte delas upp någonting mer, utan man kan direkt bestämma att i den 
översta av dessa regioner ska bilden som transformerats för biten B synas och i det 
nedre området ska pixelvärdena från den bit med bokstaven E läggas till. Detta görs 
genom att tilldela alla pixlarna i det ena området det värde som ska symbolisera bit B 
och pixlarna i det andra området sätts till ett annat värde som ska definiera att E ska 
framhävas.  

 
Figur 6-10. Då området delats upp i fyra delar kan man direkt bestämma vilken av dem som 
ska tillhöra B och vilken som ska tillhöra E. 
Figur 6-10. Problemområdet uppdelat en gång 
De andra två regionerna som bildades vid uppdelningen måste däremot delas upp 
ytterligare. För att kunna utföra samma uppdelning som innan måste två nya 
hörnpunkter tas fram. Pixlar som väljs till nya punkter behövs för att kunna bestämma 
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om de nästa uppdelade områdena ska delas upp ytterligare eller inte och för att 
senare kunna sätta tillbaka de uppdelade områdena på rätt ställe. De nya punkterna 
ska sitta i den större rektangelns mitt och som visas i figur 6-11 kan dessa väljas på 
fyra olika sätt beroende på om området består av ett jämt antal pixlar eller inte.  
Vid ett ojämnt antal pixlar mellan punkterna kommer området delas med ett streck 
som är en pixel bred och vid ett jämt antal pixlar krävs det en två pixlar bred linje för 
att dela området i mitten. När dessa linjer har delat upp området bildas de nya 
hörnpunkterna av skärningen dem emellan. Om endast ett streck behövs både 
lodrätt och vågrätt skär linjerna varandra i endast en mittenpixel och den blir nästa 
hörnpunkt för båda de nya områdena som ska delas upp på nytt. Då strecken inte är 
lika tjocka, kommer de nya hörnpunkterna bli två stycken som befinner sig bredvid 
varandra och om dubbla streck måste användas åt båda hållen kommer skärningen 
bestå av fyra pixlar och de nya punkterna sätts i diagonalen av dessa. 

 
Figur 6-11. Då de nya regionerna i problemområdet ska delas upp ytterliggare måste nya 
punkter bestämmas som ska definiera om nästa bit ska delas upp igen eller inte. Var de sätts 
beror på om det gamla området delades upp med en eller två pixlar brett streck och 
punkterna sätts i deras skärningspunkter.  
Figur 6-11. Nya punkter för ännu en uppdelning  
På samma sätt som för den första regionen kan nu de nya områdena delas upp. Då 
områdena delats exakt på mitten blir de två bitarna som ska delas ytterliggare exakt 
lika och uppdelning behöver därför endast ske en gång för att sedan sättas tillbaka 
för båda områdena.  
Uppdelningsprocessen demonstreras i figur 6-12 och sker ända tills de nya 
områdena inte går att dela upp mer och om det då återstår några pixlar antas de 
tillhöra diagonallinjen. De mindre områdena sätts sedan in på båda ställena i det 
större området ända tills originalområdet återfåtts. Problemområdet består då av en 
rektangel med en diagonal av punkter och på var sida om dessa vet pixlarna från 
vilken del de ska få sitt värde ifrån.  

 
 

28



 
 

Ann Holmberg  
 

  
Bildförbättring över en sekvens 
Examensarbete utfört hos SKL 

 
Figur 6-12. Uppdelningsalgoritmen består av att dela problemområdet i mitten åt båda håll 
för att sätta ut olika värden för de två delar där inga hörnpunkter finns. Nya hörnpunkter 
definieras för de två resterande bitarna som ska delas på samma sätt. Detta fortgår tills de 
nya områdena inte går att dela upp mer. Då sätts de tillbaka i den större regionen tills hela 
området är tillbaka.  
Figur 6-12. Uppdelningsalgoritmen  
De rakt beskärda bitarna för B och E sätts sedan samman genom att de läggs på 
referensbilden. Inom problemområdet sker detta pixelvis. Bitarna som transformerats 
för B och E jämförs med pixlarna i det nya området som skapats genom 
uppdelningsprocessen. Alla pixlarna i den sammansatta bilden får då sitt värde från 
rätt del. De pixlar som utgör diagonalen av problemområdet bör ha samma värde i de 
båda bitarna, men för säkerhets skull används medelvärdet av dem där.  

 
Figur 6-13. Då uppdelningsalgoritmen används kan bitarna sättas ihop utan överlapp. 
 Figur 6-13. Hopsättning med uppdelningsalgoritmen  
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Denna process går att använda då linjen mellan punkterna är vinklad åt alla håll och 
vilka bitar som helst kan nu sättas ihop utan att det behöver bli överlapp. Med hjälp 
av detta och med tillräckligt små delar kan så gott som vilken yta eller rörelser som 
helst approximeras. 

 
Figur 6-14. Ju fler bitar en böjd yta delas upp i desto likare referensbilden blir resultatet. I 
detta exempel har bilden delas upp med 4, 9 och slutligen med 49 punkter. 
Figur 6-14. Ju fler uppdelningar desto bättre resultat 
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6.3 Lägga ihop bilderna 
När man transformerat och interpolerat bilderna så att de ser lika ut inom det 
intressanta området är det dags att utföra det sista momentet då man ska förbättra 
en bild från en sekvens av bilder. 
Genom att lägga ihop två brusiga eller lågupplösta bilder med ett filter kan en 
förbättring av dem uppstå. I detta fall har ett medelvärdesbildande filter används 
vilket innebär att medelvärdet för varje pixel beräknas. Detta ger en förbättring 
eftersom två bilder som innehåller brus sällan är förstörda på exakt samma ställe, då 
brus är slumpmässiga prickar i bilden. Då man lägger ihop två bilder på detta sätt 
kommer utstickande pixlar att dämpas och det som finns på samma ställe i alla 
bilderna kommer att framstå tydligare, vilket kan ses i figur 6-15.  

 
Figur 6-15. Då medelvärdet beräknas dämpas utstickande pixlar och det viktiga i bilden 
framhävs. Här har fem olika bilder skapats genom att slumpmässigt brus lagts på den första 
bilden. Medelvärdet har sedan beräknats av de förstörda bilderna och resultatet visas till 
höger. Ju fler bilder man kan lägga ihop, desto tydligare blir resultatet.  
Figur 6-15. Medelvärdet mellan två bilder 

6.4 Implementering 
När programmet som ska kunna utföra det som beskrivits i denna rapport skulle 
utvecklas använde jag programmeringsspråket MATLAB. Först implementerades 
teorierna som beskrevs i kapitel 6.1 om global bildregistrering, så att ett plant objekt 
skulle kunna vridas genom att använda perspektivtransformation. Med dessa 
algoritmer utvecklade jag därefter ett användargränssnitt. Flera bilder skulle kunna 
läsas in och rättas till för att därefter läggas ihop till en förbättrad bild genom att 
beräkna medelvärdet dem emellan. 
Sedan utvecklades den lokala bildregistreringen så att programmet först klarade av 
att räta ut ett papper som vikt sig en gång och därefter så att objekt som format sig åt 
alla håll skulle kunna vridas tillbaka.  
Då jag var nöjd med detta avancerade jag användargränssnittet ytterligare så att en 
film skulle kunna öppnas direkt från programmet. Ur bildsekvensen kan nu olika 
frames sparas som bilder. Dessa kan sedan laddas in för att utföra bildförbättring.  
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En manual som beskriver hur man använder det färdiga programmet finns bifogat i 
denna rapport. 

7 Resultat 

Jag filmade egna filmsnuttar med en DV-kamera som jag lånade på SKL för att 
kunna prova programmet. Kameran gav ganska lågupplösta bilder, vilket i detta fall 
bara var bra eftersom bilder från en övervakningskamera ofta inte har så hög 
upplösning. Jag filmade bilder i olika skick både för fasta och formbara objekt i 
rörelse för att kunna demonstrera vad det färdiga programmet kan användas till.  
Första steget innan bilderna kan användas till förbättring genom medelvärdet är att 
registrera bilderna. För att testa om programmet klarar av att vrida bilderna korrekt 
använde jag först relativt skarpa bilder. Detta gjorde jag för ett fast, ett vikt och ett 
rörligt objekt för att sedan göra samma sak på sämre bilder som ska förbättras. 

7.1 Vridningen 
För att kontrollera att programmet transformerar bilderna som de ska testade jag 
först att vrida tydliga bilder rätt. Jag började med den enklaste varianten. I figur 7-1 är 
bilderna vridna efter registreringsskylten genom fyra punkter i varje bild. 

 
Figur 7-1. En transformation som beräknas med fyra punkter vrider bilderna så att punkterna 
i varje bild hamnar exakt i samma position som referenspunkterna.    
Figur 7-1. Resultat – vridning med fyra punkter 
Detta verkar fungera precis som jag tänk. Om punkterna markeras exakt kommer 
även vridningen bli exakt. Jag försvårade sedan det hela genom att transformera en 
bild på ett objekt som består av två sidor för att se om programmet vrider båda av 
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bildens sidor rätt även nu. I figur 7-2 demonstrerar jag detta genom att en bit av ett 
tidningspapper har vikts och sedan rätats ut i programmet. 

 
Figur 7-2. En bild som måste transformeras olika för två olika delar kan med hjälp av två 
extra punkter och med hjälp av uppdelningsalgoritmen bilda en vridning så att hela bilden 
kan likna referensbilden. 
Figur 7-2. Resultat – vridning av två delar 
Nu börjar utsättningen av punkterna bli lite känsligare och förutsättningen för att 
kunna dela upp bilden i två delar är att ingen av delarna har gjort någon lokal 
omformning. Om man hittar de motsvarande punkter exakt i alla bilderna 
transformeras dem också korrekt. Med hjälp av uppdelningsalgoritmen kan de båda 
delarna sättas ihop på ett bra sätt om linjen mellan delarna är rak. Om objektet i 
bilden inte bara har vikt sig utan även format om sig lokalt, som i figur 7-3, måste 
bilden kunna gå att dela upp i flera bitar. För att man ska kunna få ett bra resultat 
måste alla delarna kunna ses som ett plan så att gränser till varandra kan anses vara 
raka annars kan hack i bilden uppstå. 
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Figur 7-3. Då ett objekt i en bild har format om sig måste transformationerna räknas ut 
lokalt. Bilden delas upp i flera bitar genom att markera ut fler punkter. I de fall då det är 
svårt att hitta exakta plan kan det vara svårt att vrida bilden exakt. 
Figur 7-3. Resultat – vridning med lokala omformningar 
Eftersom flera transformationer nu kan bero på samma punkt är det nu extra viktigt 
att alla punkter sätts vid rätt position och i rätt ordning. Lyckas man med detta så 
fungerar transformationen fortfarande helt korrekt. Uppdelningsalgoritmen fungerar åt 
alla håll, men eftersom den beskär bitarna rakt är det viktigt att bitarna är så pass 
små så att de är så gott som plana med raka linjer emellan. Lokala omformningar 
som gjorts inom bitarna kommer alltså inte att rätas ut och om gränsen mellan två 
bitar egentligen är böjd kommer detta att synas i resultatbilden, vilket exempelvis kan 
ses på axeln till höger på högra resultatbilden i figur 7-3. Bilderna i exemplet ovan 
har delats upp i tio bitar och resultatet kan givetvis förbättras ytterliggare om bilderna 
delas upp i flera delar eftersom det är mindre risk att omformning har skett ju mindre 
bitarna.  

7.2 Förbättring 
När man nu vet hur olika bilder transformeras i programmet ska detta testas med lite 
sämre bilder för att se om man kan utföra någon förbättring. För en registreringsskylt, 
som i figur 7-4, räcker det med att markera de fyra hörnen i alla bilderna för att de 
ska transformeras så att bokstäverna lägger sig på samma ställe. Man kan därefter 
beräkna medelvärdet av bilderna för att kunna få fram tydligare bokstäver. 
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Figur 7-4. Förbättring av en registreringsskylt. Resultaten visar att ju fler bilder som 
används, desto bättre blir resultatet.  
Figur 7-4. Resultat –förbättring av registreringsskylt   
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I exemplen ovan har vi nu sett att transformationerna beräknas korrekt efter de 
punkter som satts ut i alla slags bilder. Vi har även sett att då medelvärdet beräknas 
av flera sämre bilder som visar samma sak på samma plats får man en förbättring av 
objektet. Svårheten i att förbättra ett format objekt på detta sätta är att hitta så många 
motsvarande punkter som möjligt. Om man lyckas med detta och markerar 
punkterna på exakt samma ställen i alla bilderna kan en förbättring uppstå.  

 
Figur 7-5. Förbättring av ett objekt med böjda ytor. Bilden är uppdelad i 9×9 delar och man 
kan lätt se var punkterna inte satts ut exakt där de ska, som mellan 7: an, 9: an och 2: an i 
mitten av mittenbilden. 
Figur 7-5. Resultat –förbättring av rörligt objekt 
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I figuren 7-5 ovan är de tre mittersta bilderna resultaten efter transformeringen av 
bilderna i översta raden och i dessa kan man tydligt se vad konsekvenserna blir då 
punkterna markeras något vid sidan om det korrekta stället. Eftersom 
transformationen beräknas så att bilden ska forma sig exakt efter punkterna 
resulterar detta i att linjerna mellan de små delarna blir sneda där de ska vara raka. 
Här kan man dock se en liten förbättring även att endast tre bilder har används. Detta 
skulle därför kunna förstärkas ytterligare om det funnits tillgång till fler bilder på 
samma objekt.  

7.3 Slutsats 

Exemplen ovan visar på att programmet genererar en bättre bild efter att 
medelvärdet av flera dåliga bilder har beräknats och det visar sig även att ju fler 
bilder som beräkningen bygger på, desto bättre blir resultatet.  
Själva transformationerna fungerar helt riktigt och vrider alla typer av bilder exakt 
efter de markerade punkterna och i de fall då bilderna inte vrids korrekt beror det på 
att punkterna inte har hamnat rätt. Antingen kan det vara för att kännetecknen i 
bilden, där punkterna ska markeras är svåra att urskilja, som exempelvis i en mycket 
brusig bild, eller så kan det helt enkelt vara så att man inte varit tillräckligt noggrann 
vid markeringstillfället.  
Givetvis finns det andra begränsningar med programmet. Man kan exempelvis inte 
trolla fram sådant som inte finns. Om ett objekt har vikt sig så man inte ser en viss 
del, går det heller inte att ta fram den gömda delen. Det finns även en begränsning 
på hur låg upplösningen bilden kan vara i. För att kunna utskilja en siffra eller en 
bokstav måste de enligt Clark [28] vara minst tre pixlar breda. För en 
registreringsskylt med 7 symboler ska vara möjlig att läsa måste hela skylten därför 
vara minst 27 pixlar bred, då man får lägga till minst en pixel för varje mellanrum.  
Slutsatser man kan dra av detta är att då bilderna är så pass skarpa att det går att 
skilja ut vissa kännetecken, beror resultatet i största delen på den mänskliga faktorn. 
Vid stor omformning i objektet behövs många punkter för att få ett tillfredsställande 
resultat och ju fler punkter man sätter ut, desto längre tid tar det givetvis och det kan 
behövas mycket tålamod för att få ut alla punkter rätt. Därför bör man tänka igenom 
vilken del av bilden som är intressantast innan man börjar. Båda sidorna kanske inte 
är så viktiga och man kan istället för att sätta ut flera punkter halvdant ägna tiden åt 
att sätta ut noggrannare punkter kring det mest intressanta området. 
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8 Avslutning  

För att kunna beräkna medelvärdet av flera bilder för att få fram en bättre bild måste 
de först registreras så att objektet är placerat på samma ställe i alla bilderna. I det 
här arbetet har en metod för bildregistrering presenterats och implementerats och ett 
program där man kan utföra denna bildförbättringsteknik på några bilder ur en 
bildsekvens för att sedan lägga ihop dem har utvecklats. Att hitta ett sätt att kunna 
göra samma objekt i olika bilder lika har varit själva huvuduppgiften. Detta har sedan 
utvecklats för att kunna göra två objekt som format om sig lika varandra.  
Den projektiva transformationen kan vrida bilderna åt alla håll, vilket krävs då man 
inte vet från fall till fall hur bilden ändrat sig. Med denna metod kan ett plant objekt 
rättas till så att det kan ses från samma vinkel i två olika bilder. I detta 
examensarbete har bildregistreringsproblemet lösts genom att beräkna en 
perspektivtransformation mellan bilderna genom att markera ut korresponderande 
punkter. Transformationen som man räknat fram mappar sedan den ena bilden till 
den andra genom att dess invers appliceras på den ena bilden med en 
interpolationsteknik. Man får då en enhetlig bild utan hål eller överlappningar som 
liknar den andra bilden. Denna metod kräver inte någon vetskap av någon av 
kameraparametrarna eller objektets position i världen.  
Problemet med lokal omformning har jag löst genom att dela upp objektet så att 
lokala transformationer räknats ut. Det svåra med detta har varit att beskära delarna 
så att de ska kunna sättas ihop till en enhetlig bild igen efter att bilden vridits olika för 
de skilda delarna. 
Arbetet har gått mycket bra men givetvis finns det förbättringar som kan göras. 
Eftersom bildregistrering fortfarande är ett intresseområde inom forskningen tas 
ständigt nya metoder fram och även nya förslag till förbättring av de gamla 
teknikerna. Under arbetets gång funderade jag på vissa förbättringar som skulle 
kunna göras med just detta arbete. 

8.1 Framtid 
En vanlig tillämpning vid bildregistrering är att använda en metod som minimerar 
skillnaden mellan nya bilden och referensbilden då transformationen ska beräknas. 
Detta används för att man ska kunna få den bästa möjliga likheten mellan bilderna 
även om man markerat punkterna lite fel. Detta tar dock väldigt mycket på krafterna 
vid beräkningen och då många transformationer ska beräknas samtidigt vid lokal 
bildregistrering la jag detta åt sidan. Istället började jag fundera på hur man skulle 
kunna matcha punkterna man sätter ut i stället eftersom det är där felet ligger om 
bilderna inte transformeras som man vill.  
Ganska tidigt under arbetets gång valde jag att punkterna skulle markeras manuellt 
och främsta orsaken till detta var att bilderna kan se väldigt olika ut från gång till 
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gång. Om man fördjupar sig på speciella slags bilder skulle man kunna utnyttja en 
upptäckningsalgoritm som hittar alla punkter vid det intressanta objektet i bilden. 
Vidare funderade jag på att ha fler interpolationsmetoder att välja på. I programmet 
har jag enbart använt de fyra vanligaste interpolationsmetoder som redan finns 
implementerade i MATLAB. Då bilderna sedan ska sättas ihop används i detta arbete 
medelvärdet, men givetvis skulle andra filter kunna implementeras i ett framtida 
arbete. 

8.1.1 Matcha punkterna 
Då punkterna har markerats med en förskjutning mellan de motsvarande punkterna i 
de olika bilderna beräknas även transformationen med denna förskjutning. Att 
markera punkterna och hitta en perfekt match genom att leta inom ett begränsat 
område kring punkten skulle därför kunna vara en bra idé att förbättra träffen på. Den 
pixel som med det närmsta grannskapet mest liknar referenspunkten och dess 
grannskap väljs då till den motsvarande punkten och man skulle kunna få ett bra 
resultat utan att behöva vara jättenoggrann då man markerar punkterna.  

8.1.2 Hitta punkterna 
Om man bestämmer sig för att rikta in sig på bilder som visar ett speciellt objekt, 
skulle man kunna hitta en upptäckningsalgoritm som passar för just dessa bilder. Om 
man exempelvis vill fördjupa sig på bilder där man är intresserad av 
registreringsskyltar skulle en variant till den manuella markeringen av punkterna 
kunna vara att utnyttja en upptäckningsalgoritm som exempelvis Harris hörndetektor 
[4], som kan hitta skyltens fyra hörn, vilka sedan kan användas som punkter. Att 
tillämpa automatisk punktmarkering på detta sätt blir dock svårt att nyttja vid andra 
typer av bilder, då det inte är säkert att det som är intressant består av några hörn. 
Brown [11] och Zitova´ och Flusser [30] ger flera exempel på hörndetektorer och 
även fler algoritmer som kan upptäcka andra kännetecken. 

8.1.3 Interpolation 
I programmet kan man nu välja mellan de fyra vanligaste interpolationsteknikerna 
och eftersom det finns en mängd andra interpoleringsmetoder framtagna skulle 
några av dessa kunna implementeras för att få ett ännu bättre resultat. Enligt Zitova´ 
och Flusser [30] visar dock de flesta andra metoderna bara en marginell förbättring 
medan de kräver en hög beräkningskostnad. Den interpolationsmetod som skulle 
vara mest intressant att implementera är den Jerian m.fl. [17] har utvecklat för att 
förbättra bilder som är suddiga på grund av att kameran varit inställt på fel fokus.  

8.1.4 Filter 
Vid hopslagningen av bilderna beräknas nu medelvärdet av alla bildernas pixlar. För 
vissa bilder, som exempelvis den i figur 6-15 skulle kanske andra filter, som 
exempelvis medianfilter vara mer lämplig att använda och en idé är att implementera 
fler filter att kunna välja mellan i programmet.  
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Appendix A - Användarmanual till programmet 

Då man öppnat programmet får man första välja om man vill läsa in bilder som redan 
finns eller om man vill hämta bilder ur en film. 

SPARA BILDER  
Om man väljer att hämta bilder från en film har man då man ska öppna filmen tre 
alternativ. Man kan välja att hämta in hela filmen. Detta kan dock ta lång tid och om 
man ändå bara är intresserad av en liten del av filmen tar detta onödigt mycket 
minne, därför finns två övriga alternativ. Man kan då antingen öppna filmen mellan 
två olika frames eller två olika tidpunkter. I programmet kan filmer med filformaten 
mpg, avi, wmv och asf hämtas in. 

 
Figur A-1. När man ska öppna en film har man tre val, då det kan ta onödigt minne om hela 
filmen öppnas. 
Figur A-1. öppna film 
När man har öppnat filmen är det dags att välja ut vilka frames ur filmen som ska 
sparas till bilder. Detta kan man göra på två olika sätt. Antingen sparar man ner den 
bild som markeras i ”frameslidern” och visas på skärmen eller så sparar man alla de 
frames mellan två olika frames. 

 
Figur A-2. När man ska spara bilder ur en film kan man välja på att spara den framen som 
visas eller flera frames samtidigt. 
Figur A-2. Spara bilder ur en film 
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LADDA IN BILDER  
När man sedan har sina bilder som man vill arbeta med kan man nu hämta in dem i 
programmet. Här få man vara noga med att inte läsa in ”onödiga” bilder, då man får 
sätta ut punkterna i alla bilder som finns i listan. Tas de istället bort innan man börjar 
välja punkter så slipper man onödigt arbete. 

VÄLJ REFERENSBILD  
Då de intressanta bilderna är inlästa är det dags att välja vilken av dem som ska 
användas som referensbild. Den bild som är lämpligast som referens är den som 
visar det intressanta objektet med bäst form. Det behöver alltså inte vara den där 
man ser objektet tydligast utan den som ger den bästa formen som de övriga 
bilderna sedan ska transformeras efter. Den bild man laddat in senast, den som syns 
vid fältet referensbild är den som kommer användas som referens i det fortsatta 
arbetet.  

TYP AV OBJEKT  
Man kan nu välja om det intressanta objektet ska delas upp i olika delar eller om hela 
bilden ska transformera utifrån ett antal korresponderande punkter. Om man väljer 
att dela upp objektet kommer delarna innanför varje fyra punkter beskäras för att inte 
förstöra för de andra bitarna och de läggs sedan på referensbilden. Då man väljer att 
transformera hela bilden med samma transformation kan man välja om den 
intressanta delen ska beskära på samma sätt som vid uppdelningen eller att hela 
bilden ska vrida.  

 
Figur A-3. Innan man markerar punkterna måste man bestämma om objektet i bilden ska 
delas upp och transformeras lokalt eller om hela bilden ska transformeras med samma 
transformation. En interpolationsmetod ska också väljas. 
Figur A-3. Typ av objekt 

FAST OBJEKT 
Väljer man att transformera hela bilden lika, det vill säga att man väljer ut fyra 
punkter som ska vara på exakt samma ställe som de fyra punkter man satt ut i 
referensbilden, fungerar detta perfekt för exempelvis en registreringsskylt eller ett 
papper som inte format sig eller inte är vikt. Man kan även välja flera än fyra punkter. 
Detta är bra att använda då man inte är helt säker på att man kommer att hitta exakt 
fyra punkter. Om exempelvis ett hörn på en registreringsskylt är väldigt luddigt i en 
bild men istället syns en siffra tydligare kan man då välja att markera fem punkter 
istället så den bilden med luddigt hörn kan räknas med på ett mer rättvist sätt. Då 
kommer transformationen att bli en uträkning av medelvärdet mellan punkterna och 
bilden kommer alltså inte rätta till punkterna exakt. 
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OMFORMAT OBJEKT 
Om man istället väljer att dela upp objektet får man välja hur många kolumner och 
rader som objektet ska delas upp i. Antalet punkter som ska markeras blir sedan 
(kolumner+1)*(rader+1) stycken. Man få välja på att sätta ut dem radvis eller 
kolumnvis och man måste vara noga med att sätta ut punkterna i samma ordning i 
alla bilder. Transformationerna kommer sedan beräknas olika mellan varje fyra 
punkter. För att vara säker på att få ett korrekt resultat är det bästa då man valt att 
sätta ut punkterna radvis att börja uppifrån till vänster och markera radvis med 
översta raden först. Detsamma gäller för kolumnvis, då man bör sätta ut dem från 
uppifrån och ner och vänster till höger. 

 
Figur A-4. Punkterna vid uppdelad bild ska sättas ut antingen radvis eller kolumnvis.. 
Figur A-4. Markera punkter radvis eller kolumnvis 

INTERPOLERING 
När man sedan bestämt sig för hur många bitar man vill dela upp i är det dags att 
bestämma vilken interpoleringsmetod som ska användas. Bilinjär interpolation är den 
som oftast ger bäst resultat snabbast. 

MARKERA PUNKTER 
De korresponderande punkterna ska nu sätta ut. Det är dessa som är grunden för 
den transformation som ska räknas ut för att vrida alla bilder så de blir så lika 
referensbilden som möjligt. Alltså så att det intressanta objektet i varje bild ligger på 
samma plats i alla bilder för att man sedan ska kunna lägga ihop dem för att få en 
förbättrad resultatbild. Då man markerar ut punkterna är det mycket noga med att 
sätta punkterna i samma ordning eftersom bilden kommer att vridas så de sätts i 
samma ordning som i referensbilden. 
För att markera punkter trycker man på ”välja punkter”.  Bilderna kommer därefter 
upp en efter en så att man får sätta ut sina punkter. Referensbilden syns alltid, så att 
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man kan jämföra med den under markeringen så att punkterna kommer på rätt plats. 
Först markerar man ut var i bilden det intressanta objektet ligger, om hela bilden är 
intressant kan man sätta markeringsrutan runt hela bilden. Det viktiga är att alla 
kännetecken i bilden man vill markera som punkter är inom det intressanta området. 
Det kan vara bra att ha kollat igenom alla bilderna först för att veta vilka punkter som 
är de bästa att välja. 

MEDELBILD  
Efter att punkterna markerats beräknas transformationerna ut av programmet och 
vrider bilderna med den uträknade mappningsfunktionen och med den valda 
interpoleringstekniken. 
När alla bilderna är färdigtransformerade kan man välja vilka av dessa man vill ha 
med i hopslagningen. Detta ifall en bild blivit misslyckad, då man bara kan bortse från 
den. Det går även att välja om referensbilden ska räknas med eller inte. Sedan är det 
bara att trycka på ”beräkna medelvärdet” och resultatbilden visas. Det går då att 
spara den om man vill. Resultatet kan ibland variera ganska mycket beroende på 
vilka bilder man väljer att ha med i medelvärdesbildningen och det beror ju givetvis 
på hur bra man har lyckats sätta rätt punkter.  
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