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Sammanfattning 

Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar 

en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Med ett ökat intresse för datorseende ökar 

också behovet av att kunna kontrollera kameror kopplade till datorseende system. 

 

Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ramverket EDSDK++ 

utvecklats för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket är mycket 

omfattande och innehåller en stor mängd funktioner och inställningsalternativ. Systemet är 

därför till stor del ännu relativt oprövat. Detta examensarbete syftar till att utveckla ett 

demonstratorsystem till EDSDK++ i form av ett enkelt active vision system, som med hjälp 

av ansiktsdetektion i realtid styr en kameratilt, samt en kamera monterad på tilten, till att följa, 

zooma in och fokusera på ett ansikte eller en grupp av ansikten. Ett krav var att program-

biblioteket OpenCV skulle användas för ansiktsdetektionen och att EDSDK++ skulle 

användas för att kontrollera kameran. Dessutom skulle ett API för att kontrollera kameratilten 

utvecklas. 

 

Under utvecklingsarbetet undersöktes bl.a. olika metoder för ansiktsdetektion. För att 

förbättra prestandan användes multipla ansiktsdetektorer, som med hjälp av multitrådning 

avsöker en bild parallellt från olika vinklar. Såväl experimentella som teoretiska ansatser 

gjordes för att bestämma de parametrar som behövdes för att kunna reglera kamera och 

kameratilt. Resultatet av arbetet blev en demonstrator, som uppfyllde samtliga krav. 

Abstract 

Computer vision is a rapidly growing, interdisciplinary field whose applications are taking an 

increasingly prominent role in today's society. With an increased interest in computer vision 

there is also an increasing need to be able to control cameras connected to computer vision 

systems. 

 

At the division of computer vision, at Linköping University, the framework EDSDK++ has 

been developed to remotely control digital cameras made by Canon Inc. The framework is 

very comprehensive and contains a large amount of features and configuration options. The 

system is therefore largely still relatively untested. This thesis aims to develop a demonstrator 

to EDSDK++ in the form of a simple active vision system, which utilizes real-time face 

detection in order to control a camera tilt, and a camera mounted on the tilt, to follow, zoom 

in and focus on a face or a group of faces. A requirement was that the OpenCV library would 

be used for face detection and EDSDK++ would be used to control the camera. Moreover, an 

API to control the camera tilt was to be developed. 

 

During development, different methods for face detection were investigated. In order to 

improve performance, multiple, parallel face detectors using multithreading, were used to 

scan an image from different angles. Both experimental and theoretical approaches were made 

to determine the parameters needed to control the camera and camera tilt. The project resulted 

in a fully functional demonstrator, which fulfilled all requirements.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och motivation 

Datorseende är ett snabbt växande, tvärvetenskapligt forskningsområde vars tillämpningar tar 

en allt mer framskjutande roll i dagens samhälle. Användningsområdena sträcker sig från 

navigationssystem hos autonoma farkoster till produktinspektion inom tillverknings- och 

processindustri, medicinsk bildanalys, kameraövervakning, säkerhetssystem i fordon m.m. 

Med ett ökat intresse för datorseende ökar också behovet av att kunna kontrollera kameror 

kopplade till datorseende system. För detta ändamål krävs mjukvara som kan kommunicera 

med anslutna kameror och användas till att exempelvis styra en kameras bildtagning eller 

kamerainställningar såsom fokus och vitbalans. 

 

Vid Linköpings tekniska högskola, på avdelningen för datorseende, har ett ramverk utvecklats 

för att fjärrstyra digitala kameror tillverkade av Canon Inc. Ramverket, som är skrivet i C++, 

är en objektorienterad påbyggnad till EDSDK [1] och kallas därför EDSDK++. EDSDK står 

för Electro-Optical System Digital Camera Software Development Kit och är ett programut-

vecklingspaket utvecklat av Canon, som tillhandahåller C-funktioner för fjärrstyrning av vissa 

DSLR kameror (eng. Digital Single-Lens Reflex cameras) tillverkade av dem. 

 

EDSDK++ utvecklades i syfte att användas i akademiska projekt vid avdelningen och har 

t.ex. använts i arbeten såsom [2]. Ramverket är dock mycket omfattande och innehåller en 

stor mängd funktioner och inställningsalternativ. Systemet är därför till stor del ännu relativt 

oprövat. Av den anledningen föreslog avdelningen detta examensarbete, som går ut på att 

utveckla ett demonstratorsystem till EDSDK++. 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att utveckla ett enkelt system som demonstrerar funktionaliteten hos 

EDSDK++ i en tillämpning som är representativ för hur ramverket kan användas för dator-

seende. För detta ändamål valdes att utveckla ett enkelt active vision system, dvs. ett system 

där kameror (aktivt) kan ändra/flytta sitt perspektiv i syfte att t.ex. utvinna mer information 

om omgivningen eller ett objekt. 

 

Projektets mål var att utveckla ett system som med hjälp av ansiktsdetektion i realtid styr en 

kameratilt, samt en kamera monterad på tilten, till att följa, zooma in och fokusera på ett 

ansikte eller en grupp av ansikten. Styrsystemet skulle integrera ansiktsdetektionsmetoder från 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library), som är ett vanligt använt programbibliotek 

med öppen källkod för datorseende och bildbehandling [3]. För att styra kameratilten, dvs. ett 

kamerastativ vars frihetsgrader kontrolleras av servomotorer, skulle ett Application Program 

Interface (API) utvecklas för att kommunicera med motorerna. EDSDK++ skulle användas 

för att kontrollera kameran. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet syftar inte till att jämföra eller utvärdera EDSDK++ mot annan eventuellt likande 

mjukvara. Det ställdes heller inga explicita krav på vilka delar av funktionaliteten hos 

EDSDK++, som skulle användas eller framhävas i projektet så länge examensarbetets mål 

uppfylldes. 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Examensarbetet inleddes med att ett planeringsdokument upprättades där syfte, mål och pla-

nerat angreppssätt formulerades. I dokumentet skapades en preliminär tidsplan och en system-

skiss över demonstratorns planerade systemarkitektur. 

 

Merparten av tiden för examensarbetet upptogs av design- och implementationsarbetet. Fokus 

lades på utvecklingen av demonstratorns styrsystem och dess moduler. Inledningsvis fanns 

dock ingen fullständig inblick i funktionsutbud eller begränsningar hos den hård- och mjuk-

vara, som skulle användas för att utveckla demonstratorn. Det var därför svårt att på förhand 

veta hur designbeslut för en modul skulle påverka utvecklingen av övriga moduler. Därför 

upprättades inte någon heltäckande moduldesign eller aktivitetslista i förväg. Arbetet organi-

serades istället i design- och implementeringsfaser för respektive modul. Detta innebar att 

vartefter en modul färdigställts och mer kännedom om systemet erhållits kunde nästa modul 

utvecklas. Systemet implementerades på detta sätt nedifrån upp (eng. bottom-up) genom att de 

lägsta nivåkomponenterna utvecklades och enhetstestades först, för att sedan integreras i kom-

ponenter på högre nivå. Arbetet bedrevs dock till viss del iterativt genom att modulernas 

funktionalitet efter behov utökades under arbetets gång. 

 

Designfaserna bedrevs huvudsakligen genom litteraturstudier och empiriska undersökningar 

av olika tekniska lösningar. För detta ändamål utvecklades testprogram, analysverktyg och 

experimentuppställningar för att t.ex. mäta prestanda, kalibrera hårdvara och bestämma 

systemparametrar. Information om hård- och mjukvara hämtades främst från artiklar, online-

dokumentation och foruminlägg på Internet. Dessutom studerades den exempelkod som följde 

EDSDK++ och OpenCV. 

 

Dokumentationen av examensarbetets genomförande skrevs kontinuerligt under arbetets gång 

i form av en detaljerad projektlogg. Källkoden skrevs i C++ med hjälp av utvecklingsmiljön 

Microsoft Visual Studio 2010 och hårdvaran tillhandahölls av avdelningen. Klass-, sekvens- 

och flödesdiagram, som användes vid design och till denna rapport, utvecklades med hjälp av 

UML-verktyget UMLet. Övriga box-and-line diagram såsom blockscheman o.d. ritades med 

Microsoft Power Point 2007. 

1.5 Rapportens struktur 

I avsnitt 2 ges en översiktlig beskrivning av den produkt examensarbetet resulterade i. Detta 

görs med avseende på vad demonstratorn klarar av att göra, hur man använder systemet, den 

hårdvara som använts för att bygga demonstratorn, samt hur demonstratorns systemarkitektur 

utformats. 

 

I avsnitt 3 ges en mer ingående beskrivning av examensarbetets utförande med avseende på 

arbetsmetoder, designbeslut och implementation av demonstratorn. 

 

Rapporten avslutas i avsnitt 4 med en sammanfattning av huruvida arbetets mål och syfte upp-

fyllts och förslag på eventuella, framtida förbättringar. 
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2 Demonstratorns utformning 

I enlighet med examensarbetes mål utvecklades demonstratorn till ett active vision system, 

som med hjälp av EDSDK++ och ansiktsdetektionsmetoder ifrån OpenCV styr en kamera 

monterad på en kameratilt. Systemet kan som förutsatt följa, zooma in och fokusera på ett 

ansikte eller en grupp av ansikten. Kameran och kameratilten kontrolleras via USB från en 

dator på vilken demonstratorns användargränssnitt och styrsystem exekveras. Figur 2.1 visar 

en uppställning av det färdiga systemet. 

 

 

Figur 2.1: Uppställning av demonstratorn. 

På grund av demonstratorns likhet med ett automatiserat fotobås fick systemet arbetsnamnet 

AutoBooth. 

2.1 Funktionsbeskrivning 

2.1.1 Ansiktsföljning 

Demonstratorns övergripande funktion består i att styrsystemet kontinuerligt laddar ned en 

bildström från kameran och för varje fångad bildruta söker efter ansikten. Om ett ansikte upp-

täcks representeras dess storlek och position i bilden som en omslutande rektangel. Styr-

systemet använder dessa rektanglar till att bilda en ansiktsgrupp, dvs. en minsta rektangel som 

vid varje tillfälle omsluter alla i bilden detekterade ansikten (se Figur 2.3). Genom att bestäm-

ma ansiktsgruppens position i förhållande till bildrutans mittpunkt, dvs. kamerans position i 

bilden, kan avståndet
1
 mellan kamera och ansiktsgrupp beräknas (se Figur 2.2). Styrsystemet 

använder avståndet som referenssignal till kameratiltens servomotorer genom att omvandla 

avståndet till motsvarande servopositionsförflyttningar. På så sätt roteras kameratilten till att 

följa och centrera ansiktsgruppen mitt i bild. 
  

                                                
1 Förf. anm.: Med ”avståndet mellan kamera och ansiktsgrupp” avses pixelavståndet mellan kamerabildens 

mittpunkt och ansiktsgruppens mittpunkt (i bilden). 
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2.1.2 Fokusering 

Avståndet mellan kamera och ansiktsgrupp används också för att kontrollera kamerans fokus. 

Fokuseringen görs genom att styrsystemet först centrerar kameran på en ansiktsgrupp enligt 

ovan och därefter skickar en begäran till kameran att fokusera på det ansikte, som för tillfället 

är närmast i bild (se Figur 2.4). Ansiktsgruppens position kan dock ändras över tid genom att 

exv. ett eller flera ansikten aktiv ändrar position, tillkommer eller försvinner ur gruppen. Detta 

leder i så fall till att ansiktsgruppen på nytt måste centreras och ett nytt fokuskommando utfär-

das. Om dock förändringen i gruppens position är mycket liten, såsom vid brus i ansiktsdetek-

tionen eller vid små rörelser hos något ansikte, behövs inte en omfokusering. För att undvika 

onödig fokusering skickas därför fokuskommandot endast när avståndet mellan kamera och 

ansiktsgrupp blir mindre än ett visst tröskelvärde. Därefter utförs inga nya fokuseringar så 

länge avståndet förblir mindre än tröskelvärdet. Skulle dock avståndet bli större än tröskel-

värdet, dvs. vid en stor förändring av ansiktsgruppens position, centreras gruppen på nytt, 

varefter en ny fokusering utförs. 

 

 

Figur 2.4: Ansiktsgruppens fokusområde sätts till det ansikte, som kameran uppfattar ligga närmast i bild. Små ansikten 
upplevs som mer avlägsna än stora ansikten. I användargränssnittet markeras fokusområdet med en blå rektangel. 

Figur 2.3: Detekterade ansikten såsom visas av demonstra-
torns användargränssnitt. Individuella ansikten representeras 
av gröna rektanglar. Ansiktsgruppen markeras med en röd 
rektangel. (Ansiktsbilder hämtade från [16].) 

Figur 2.2: Avståndet (turkos linje) mellan kamera (vitt kryss) 
och ansiktsgrupp (rött kryss) såsom visas av demonstratorns 
användargränssnitt. 
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2.1.3 Zoomning 

Genom att bestämma ansiktsgruppens relativa storlek i förhållande till bilden kan styrsystemet 

styra kameran till att zooma in på gruppen. Eftersom kameratypen som användes i examensar-

betet (se avsnitt 2.2.2) var utrustad med ett manuellt zoomobjektiv, vars zoom inte kan styras 

via dator, utvecklades en digital zoom. Den digitala zoomen fungerar genom att med hjälp av 

EDSDK++ beskära och förstora ett delområde av kamerans bild. Detta görs under bilddata-

utvinningen ur kamerans bildström genom att använda ansiktsgruppens position och storlek 

för att specificera det område av bilden vars data skall utvinnas. Ifall demonstratorn inte 

skulle hitta något ansikte efter att ha zoomat in, zoomar styrsystemet automatiskt ut igen för 

att vidga sökområdet. För att undvika onödiga in- och utzoomningar vid små förändringar av 

ansiktsgruppen lämnar styrsystemet en marginal mellan zoomområdets ytterkant och den rek-

tangel, som definierar gruppen (se Figur 2.3 och Figur 2.4). För att dessutom undvika ryck i 

bilden, vid hastiga förändringar i ansiktsgruppen, görs zoomningen stegvis för att ge en 

mjukare övergång. 

2.2 Hårdvara 

2.2.1 Kameratilt och servokontroller 

I projektet användes kameratilten PT785-S från ServoCity [4]. Kameratilten har två frihets-

grader i form av horisontell och vertikal rotation, och på varje frihetsgrad är en servomotor av 

typen HS-785HB [5] monterad. För att kontrollera kameratilten kopplades servomotorerna till 

en Mini Maestro 12, som är en servokontroller från Pololu [6]. Kontrollern har 12 kanaler för 

servomotorer varav kanal 0 och 1 användes för att kontrollera den horisontella resp. vertikala 

rotationsaxeln hos tilten. Servokontrollkortet drivs och kommunicerar med styrdatorn via 

USB medan de anslutna servomotorerna drivs med en extern strömkälla på 6V. Detta är den 

driftsspänning som ger motorerna störst hastighet och vridmoment enligt [5]. Den externa 

strömkällan kopplades till servokontrollern såsom visas i Figur 2.5. 

 

 

Figur 2.5: Koppling av kameratiltens servokontroller. 
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2.2.2 Kamera 

Under större delen av demonstratorns utveckling användes en kamera av modell Canon 50D. 

Denna byttes dock senare i projektet mot en Canon 70D efter att den gamla kameran fått 

problem med ett mekaniskt slitage i kamerahuset. I båda fall fästes kameran på kameratiltens 

monteringskonsol och anslöts till styrdatorn via USB. Styrsystemet förutsätter att kameran är 

monterad enligt Figur 2.6 med batterifacket vänt bort från kameratiltens vertikala arm. Detta 

är viktigt för att ge kameran den orientering styrsystemet förväntar sig och för att inbyggda 

skyddsmekanismer, som t.ex. förhindrar kameran från att kunna kollidera med kameratiltens 

horisontella arm, ska fungera. Det är också viktigt att kameran monteras rakt i förhållande till 

monteringskonsolens sidor och att kameran placeras så att dess optiska center hamnar så nära 

kameratiltens rotationscenter som möjligt (se avsnitt 3.5.2). 

 

 

Figur 2.6: Kamerans placering på kameratilten. 

Den äldre kameramodellen (Canon 50D) har överhuvudtaget inte stöd för att spela in video. 

Den nyare modellen (Canon 70D) har stöd för detta men kan inte fjärrstyras till att ladda ned 

videoströmmen till en dator under inspelning. Bildströmmen som användes i demonstratorn 

för att söka efter ansikten fås istället genom att använda s.k. Live View. Live View stöds av 

vissa Canonkameror utrustade med en LCD skärm och möjliggör att i realtid använda 

skärmen till att visa vad kamerans bildsensor ser, dvs. använda skärmen som en digital sökare. 

Med hjälp av EDSDK++ kan denna bilddata laddas ned för att visas på en dator. 

 

Live View möjliggör också EDSDK++ direkt kontroll av kamerans lins och att kontrollera 

autofokuseringsmetoder, som även vid manuell användning av kameran endast kan användas i 

Live View. Exempelvis stödjer de kameror som användes i arbetet s.k. Live face detect mode, 

vilket används av demonstratorns styrsystem för att fokusera på det ansikte som är närmast i 

bild (se avsnitt 2.1.2 och 3.3.2.1). 
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2.3 Systemarkitektur 

2.3.1 Översikt 

I nedanstående figur visas en schematisk bild över demonstratorns systemarkitektur. 

 

 

Figur 2.7: Blockschema över demonstratorns systemarkitektur. 

Demonstratorns huvudkomponenter utgörs av kameran, kameratilten, EDSDK++, ett API för 

att kontrollera kameratiltens servokontroller (se avsnitt 3.2.1), samt demonstratorns styr-

system. 

 

Styrsystemet består av fem moduler (se Figur 2.7). Modulerna som styr kameran, kameratilten 

och ansiktsdetektionen utgör tillsammans systemets domänlogik/modell, dvs. definierar 

demonstratorns funktionella kapabilitet. Användargränssnittet och kontrollmodulen delar 

ansvaret för att styra de övriga modulerna och systemets exekvering. Användargränssnittets 

uppgift är att visuellt presentera demonstratorns funktion och hantera användarinmatning, dvs. 

den manuella styrningen av systemet. Kontrollmodulen fungerar som mellanhand mellan 

systemets modell och användargränssnitt, ansvarar för styrsystemets kontrollflöde och utför 

den automatiska styrningen av kamera och kameratilt. 

2.3.2 Beskrivning av modulerna 

Nedan ges en mer detaljerad beskrivning av modulernas funktionalitet. 

 
2.3.2.1 Kameramodul 

Kameramodulen är den del av systemet som integrerar funktionaliteten från EDSDK++ och 

ansvarar för att ansluta till och kontrollera demonstratorns Canonkamera. Vid demonstratorns 

uppstartning konfigurerar modulen kamerans inställningar såsom autofokusmetod, bildupp-

lösning m.m. och används för att öppna en bildström (Live View) mellan kameran och styr-

datorn. Modulen tillhandahåller funktioner för att fånga bildrutor ur bildströmmen och kon-

vertera dessa till ett format, som kan användas av ansiktsdetektionsmodulen och användar-

gränssnittet. Dessutom implementerar modulen systemets digitala zoom och mekanismer för 

att operera kamerans autofokus. 
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2.3.2.2 Kameratiltmodul 

Kameratiltmodulen tillhandahåller funktioner för att kontrollera kameratiltens servomotorer. 

Framförallt finns olika funktioner för att flytta motorerna en relativ sträcka, vinkel eller till en 

absolut position. Modulen innehåller funktioner för att individuellt konfigurera resp. motors 

acceleration och hastighet, samt funktioner för att konvertera mellan olika enheter för posi-

tionsangivelse såsom pulsvidd (µs) eller vinkel (grader). För att underlätta manuell styrning 

av motorerna finns dessutom funktioner för att stegvis flytta dem med- och motsols, och för 

att återställa kameratilten till sitt viloläge. 

 

För att ge bättre kontroll över kameratilten implementerar modulen dödgångskompensation 

(eng. backlash compensation) för motorerna och innehåller mekanismer, som förhindrar att 

kameran skulle kunna drivas in i kameratiltens horisontella arm eller vändas upp och ned 

(se avsnitt 3.2.4). 

 
2.3.2.3 Ansiktsdetektionsmodul 

Ansiktsdetektionsmodulen används för att skanna efter ansikten i de bildrutor som fås från 

kameramodulen och är den del av systemet som integrerar ansiktsdetektionsmetoder från 

OpenCV. Modulen ansvarar för att skapa ansiktsgruppen, som används av demonstratorn för 

att följa, fokusera och zooma in på ansiktena i bild. Såväl ansiktsgruppen som de individuella 

ansikten, som bildar gruppen, representeras och tillhandahålls av modulen i form av rektang-

lar i bildens koordinatsystem. 

 

För att få en robustare ansiktsdetektion, som kan hantera roterade ansikten, skannar modulen 

en bild från flera håll. Detta görs med hjälp av en uppsättning subdetektorer (se 3.1.3.1) som 

var och en söker igenom samma bild men från olika vinklar. Detta ger en mer tillförlitlig, men 

samtidigt långsammare, sökning. För att förbättra söktiden använder modulen multitrådning 

för att exekvera subdetektorerna parallellt. 

 
2.3.2.4 Kontrollmodul 

Kontrollmodulen ansvarar för styrsystemets kontrollflöde och styr de övriga modulerna. Det 

är denna modul som beräknar referenssignalen till kameratiltens servomotorer utifrån avstån-

det mellan kamera och ansiktsgrupp, avgör när ett autofokuskommando skall utfärdas och styr 

den digitala zoomen. Modulen ansvarar också för att styra uppdateringen av användargräns-

snittets grafiska vy och att lyssna efter tangentbordsinmatningar från användaren. Observera 

dock att inmatningshanteringen inte görs av kontrollmodulen utan delegeras till användar-

gränssnittet. 

 
2.3.2.5 Användargränssnitt 

Användargränssnittet ansvarar för att presentera och manuellt kontrollera systemets funk-

tioner. För detta ändamål används OpenCVs inbyggda stöd för fönsterhantering, bildvisning, 

inmatningshantering, samt utritning av grafiska objekt såsom linjer och rektanglar. En mer 

detaljerad beskrivning av användargränssnittets utformning och hur det används ges i näst-

kommande avsnitt (avsnitt 2.4). 
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2.4 Användargränssnitt 

Demonstratorns användargränssnitt är ett verktyg för att presentera och manuellt kontrollera 

systemets funktioner. Figur 2.8 visar användargränssnittet under exekvering. 

2.4.1 Användning av den grafiska vyn 

Gränssnittet består huvudsakligen av två fönster och kontrolleras via tangentbord med hjälp 

av en uppsättning snabbtangenter (eng. hotkeys). Det stora fönstret visualiserar systemets 

funktion genom att kontinuerligt visa kamerans bildström och i denna markera ut information 

såsom detekterade ansikten, ansiktsgrupp, kamerans position, avståndet mellan kamera och 

ansiktsgrupp, fokusområde och zoom. Fönstret ansvarar också för att lyssna efter användarens 

tangenttryckningar. Detta innebär att det stora fönstret måste vara markerat för att systemet 

ska reagera på inmatningar. 

 

Det mindre fönstret (kommandoprompten) ansvar för att visa textuell information såsom 

eventuella felmeddelanden och systemets hjälptext. Hjälptexten beskriver vilka tangenter som 

används för att aktivera eller stänga av olika egenskaper hos systemet. Nedan följer en kort 

beskrivning av vad som kan styras med hjälp av användargränssnittet: 

Figur 2.8: Användargränssnittets två huvudfönster. 
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2.4.2 Tangentbordsstyrning 

 

Kontroll över programexekvering och automatisk styrning 

Funktion Tangentbordsknapp  

Stäng av programmet ESC 

Aktivera/deaktivera automatisk styrning av kamerans autofokus a 

Aktivera/deaktivera automatisk styrning av kameratilt b 

Aktivera/deaktivera automatisk styrning av kamerans zoom c 

Byt mellan kamera- och OpenCV-baserad ansiktsdetektion d 

 

Kontroll över användargränssnittets visningsläge 

Funktion Tangentbordsknapp  

Visa/dölj ansiktsgrupp g 

Visa/dölj individuella ansikten i 

Visa/dölj avstånd mellan kamera och ansiktsgrupp j 

Visa/dölj kamerans fokusområde k 

Visa/dölj subdetektorer l 

Visa/dölj detekterade ansikten hos resp. subdetektor m 

Skriv ut hjälp text p 

 

Manuell styrning av kamera 

Funktion Tangentbordsknapp  

Aktivera/deaktivera kamerans bildström (Live View) e 

Utfärda ett autofokuskommando (manuellt) f 

 

Manuell styrning av kameratilt 

Funktion Tangentbordsknapp  

Rotera kameratilten åt höger Högerpil 

Rotera kameratilten åt vänster Vänsterpil 

Rotera kameratilten uppåt Uppåtpil 

Rotera kameratilten nedåt Nedåtpil 

Återställ kameratilten till sitt viloläge r 

Tabell 1: Sammanställning av vilka tangentbordsknappar som används för att kontrollera demonstratorn. 
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2.5 Installation 

För att använda demonstratorn och dess användargränssnitt måste styrsystemet först installe-

ras på styrdatorn. Detta görs enklast genom att kopiera exekveringsfilen AutoBooth.exe till-

sammans med nedanstående lista med Dynamic Link Library (DLL) filer till en och samma 

mapp på styrdatorn. Hårdvaran kopplas ihop och ansluts till styrdatorn såsom beskrivs i 

avsnitt 2.2. 

 

Lista med DLL-filer 

 

EDSDK.dll 

EDSDK++.dll 

EdsImage.dll 

opencv_core245d.dll 

opencv_highgui245d.dll 

opencv_imgproc245d.dll 

opencv_objdetect245d.dll 

PololuMaestro (CLI to Cpp).dll 

UsbWrapper.dll 

Usc.dll 
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3 Utförande 

I följande avsnitt redogörs för hur arbetet genomfördes med avseende på de design- och 

implementationsbeslut som togs under utvecklingen av demonstratorn. I förekommande fall 

beskrivs även de idéer som förkastats samt motivationerna till detta. Dessutom beskrivs 

experimentuppställningar, litteraturstudier och teoretiska ansatser som legat till grund för 

designbeslut eller använts för att t.ex. bestämma systemparametrar. 

3.1 Utveckling av ansiktsdetektionsmodulen 

Ett av kraven för demonstratorn var att ansiktsdetektionsmetoder i OpenCV skulle integreras i 

systemet och användas för att leta efter ansikten i den bildström som skulle fås från kameran. 

Eftersom detekterade ansikten skulle användas för att kontrollera kamera och kameratilt var 

datarepresentationen av ansiktena helt avgörande för hur systemet i övrigt skulle utformas. 

Det var därför nödvändigt att tidigt i arbetet veta vilken information om ansikten som kunde 

erhållas med hjälp av ansiktsdetektionsmetoder i OpenCV, dvs. vilken indata metoderna 

krävde och vilken utdata de genererade. Utvecklingen av demonstratorn inleddes därför med 

att implementera modulen för ansiktsdetektion, vilket är den del av systemet som integrerar 

denna funktionalitet från OpenCV. 

3.1.1 Undersökning av OpenCVs ansiktsdetektionsmetoder 

Arbetet inleddes med att undersöka vilka ansiktsdetektionsmetoder OpenCV stödjer. Enligt 

onlinedokumentationen för version 2.4.5.0 av OpenCV, vilket var den version av biblioteket 

som användes i arbetet, stöds huvudsakligen två olika metoder för objektdetektion [7]. 
 

Båda metoderna använder s.k. klassificerare för att urskilja objekt i en bild. En klassificerare 

är en algoritm, som delar in observationer i klasser. I detta fall avgör klassificerarna huruvida 

en observation i form av ett delområde i en bild är ett visst objekt eller ej (en av två klasser). 

Varje sådan (binär) klassificerare är alltså unik för den typ av objekt den kan klassificera och 

kan bara åtskilja detta objekt från allting annat. Detta görs genom en uppsättning regler, som 

baseras på utmärkande drag (eng. features) hos objektet, vilka antigen bestämts manuellt eller 

tränats fram genom statistiska metoder med hjälp av maskininlärning. 
 

Båda objektdetektionsmetoderna används genom att ladda in en klassificerare i form av en 

objektmodellsfil för den specifika objekttyp, som skall detekteras. Detta är i demonstratorns 

fall ansikten. Metoderna söker då efter ansikten i en given bild genom att svepa ett sökfönster 

över bilden pixel för pixel. För varje position hos sökfönstret, dvs. för varje delområde av 

bilden, bestämmer klassificeraren om sökfönstret innehåller ett ansikte. Funna ansikten lagras 

i en lista med rektanglar, vilka representerar ansiktenas position och storlek i bilden. 
 

Utöver de två metoderna för objektdetektion finns flera olika metoder för rörelseanalys och 

objektföljning (eng. motion analysis and object tracking) inbyggda i OpenCV. Däribland 

studerades funktionen CamShift [8], som kan användas för att följa ett objekt efter dess färg. 

Fördelen med CamShift är att den är betydligt snabbare på att följa ett ansikte än objektdetek-

tionsmetoderna. Problemet är dock att CamShift enkelt kan luras till att exempelvis följa en 

hand eller ett annat föremål med samma färg som ett ansikte. Dessutom måste en objektdetek-

tionsmetod iallafall användas för att kontinuerligt söka efter ev. nytillkomna ansikten. Detta 

resulterar effektivt i att ansikten följs utan att CamShift, eller någon annan objektsföljnings-

metod, behövs. Av den anledningen valdes dessa bort och undersökningen fokuserades på de 

två objektdetektionsmetoderna. 
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3.1.1.1 Kaskadklassificering och Latent SVM 

Den ena objektdetektionsmetoden, som stöds av OpenCV, använder s.k. kaskadklassificering 

(eng. cascaded classification). Kaskadklassificering innebär att flera klassificerare körs i serie. 

Den första klassificeraren är beräkningsmässigt snabb, men kan bara göra en grov sållning för 

att skilja ut observationer som definitivt inte är sökt objekt. Efterföljande klassificerare är allt 

mer beräkningsmässigt krävande, men ger en noggrannare klassificering. Endast om observa-

tionen passerar alla steg i serien klassificeras den som det sökta objektet (se Figur 3.1). 

Eftersom observationer, som enkelt kan klassificeras som ”inte det sökta objektet”, snabbt kan 

förkastas blir denna metod snabbare än att använda en mer noggrann, men långsam, klassi-

ficerare för samtliga observationer. 

 

Den andra objektdetektionsmetoden, som stöds av OpenCV, använder en stödvektormaskin 

(eng. support vector machine) för klassificering och bygger på tekniken Latent SVM [9]. 

 

Såsom nämndes i 3.1.1 använder detektionsmetoderna objektmodellsfiler för den specifika 

objekttyp, som skall detekteras. Färdigtränade, sådana filer för ansiktsdetektion, följde med 

OpenCV för kaskadklassificeraren, men inte för stödvektormaskinen. Därför fokuserades den 

forstsatta undersökningen på kaskadklassificeraren, medan en mer ingående studie av stöd-

vektormaskinen valdes bort p.g.a. projektets tidsramar. 

 

 

 

Figur 3.1: Ansiktsdetektion med kaskadklassificering. En bildruta som passerar alla steg i kaskaden klassificeras som ett 

ansikte. En bildruta som förkastas i ett tidigt steg behöver inte behandlas i senare, mer beräkningskrävande steg. 
 
Källa: http://www.cognotics.com/opencv/servo_2007_series/part_2/sidebar.html 
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3.1.1.2 Jämförelse mellan Haar och LBP features 

OpenCVs kaskadklassificerare stödjer klassificering med hjälp av antigen Haarlike features 

eller Local Binary Pattern (LBP) features. Metoden med Haarlike features är en förbättrad 

version [10] av Viola-Jones ursprungliga kaskadklassificerare [11]. LBP-metoden, som 

används i OpenCV, bygger på [12]. 

 

Till att börja med undersöktes vilken av metoderna (Haar resp. LBP) som var snabbast. För 

detta ändamål skrevs ett testprogram, som delvis baserades på den exempelkod som följde 

onlinedokumentationen för ansiktsdetektion i OpenCV [13], samt koden för en onlinelektion 

om detsamma [14]. Under testerna användes en webbkamera för att testa hur stor fördröjning 

detektionsmetoderna hade i förhållande till en livevideoström. Detta eftersom bildströmmen 

från kameran inte kunde erhållas då kameramodulen ännu inte var utvecklad. Tanken var att 

utvärdera metoderna i en tillämpning liknande slutprodukten. 

 

Testerna gjordes genom att först fånga bildrutor i videoströmmen. Därefter detekterades 

eventuella ansikten i bilden. Slutligen markerades hittade ansikten och bilden ritades ut. För 

att mäta exekveringstiden för ansiktsdetektionsmetoderna utvecklades ett mjukvaruverktyg 

för att mäta tidsintervall. Det utformades i form av ett stoppur och baserades på Windows API 

funktionen QueryPerformanceCounter, vilket ger högupplösta tidstämplar. Verktyget använ-

des också senare i implementationsarbetet för enhetstestning av demonstratorn. 

 

Resultatet av undersökningen visade att den Haar-feature-baserade metoden för ansikts-

detektion gav en större tidsfördröjning än LBP-metoden. Att LBP är snabbare än Haar beror 

troligen på att LBP använder heltalsberäkningar medan Haar använder flyttal enl. [15]. Enligt 

samma källa ska Haar vara en något robustare och noggrannare metod för ansiktsdetektion än 

LBP. Den uppgavs exv. ge färre falska detektioner. Ingen märkbar skillnad i detta avseende 

iakttogs dock vid undersökningen. Av denna anledning valdes LBP metoden till demonstratorn. 

 
3.1.1.3 Faktorer som påverkar detektionstiden 

Objektdetektion med kaskadklassificerare i OpenCV görs genom anrop till funktionen 

detectMultiScale för vald featuretyp. Funktionen sveper ett sökfönster över en given bild, 

såsom beskrevs i 3.1.1, och för varje pass ökas sökfönstrets skala mellan en undre och övre 

gräns. Denna kan ställas in för att begränsa hur stora/små objekt funktionen ska leta efter. 

Hastigheten hos detektionsmetoden kan påverkas genom att sätt funktionens parametrar på ett 

lämpligt sätt. Om till exempel ett litet skalningsintervall anges görs färre sökningar och prog-

rammet exekverar snabbare. Samtidigt ökar risken för att vissa objekt inte upptäcks. Man kan 

också ange skalfaktorn med vilket sökfönstret skalas upp vid varje iteration. Anges en stor 

skalfaktor nås den övre gränsen snabbare, och färre sökningar görs. Samtidigt ökar risken för 

att sökningen inte upptäcker objekt, som råkar ha en storlek som ligger mellan två skalsteg.  

 

Även andra sätt att förbättra detektionstiden undersöktes. Bland annat testades olika former av 

bildbehandling på bilderna innan detektorn skannade dem. T.ex. testades att reducera antalet 

färgkanaler genom att göra om bilderna till gråskalebilder. Detta visade sig dock ha försumbar 

effekt varför detta valdes bort. Den bildbehandling som gav störst effekt var dock att reducera 

bildernas upplösning, vilket minskar bildernas yta, och därmed antalet skanningsiterationer 

per bild. 

 

Lämpliga värden för ovanstående parametrar bestämdes empiriskt för demonstratorn. Bild-

upplösningen sattes till 288x192 pixlar, sökfönstret skalningsintervall sattes från 32x32 pixlar 

upp t.o.m. bildens upplösning och skalfaktorn sattes till 1,06. 
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3.1.1.4 Problem med roterade ansikten 

Båda Haar och LBP metoderna har problem med att hitta/följa ansikten om ansiktet vrids för 

mycket (roteras horisontellt) eller läggs på sned (roteras i planet). Även ansikten som vrids 

uppåt eller nedåt (vertikal rotation) kan vara svåra att upptäcka. Det enda sättet att hantera det 

sistnämnda skulle vara att träna nya kaskadklassificerare. På grund av projektets tidsramar 

kunde inte en djupare studie göras av hur kaskadklassificerare tränas. Därför fick problemet 

med vertikal rotation läggas till demonstratorns begränsningar. De befintliga klassificerarna 

klarar emellertid viss horisontell resp. i-planet-rotering. 

 

Problemet med horisontell rotering skulle kunna åtgärdas genom att använda tre kaskadklassi-

ficerare. En som söker efter frontala ansiktsbilder, en för vänstra profilbilder, samt en för 

högra profilbilder. Sådana klassificerade följde med OpenCV. Att använda tre klassificerare 

skulle dock öka fördröjningarna i bildhämtningen, dvs. detektionen skulle bli ca tre ggr. 

långsammare. Därför förkastades detta alternativ eftersom klassificeraren för frontala 

ansiktsbilder klarar horisontell rotation hyfsat. I-planet-rotering visade sig dock utgöra ett 

större problem då ansikten inte längre upptäcktes om deras rotering överskrider några få 

grader.  

 

För att mäta hur stor rotering i planet kaskadklassificerarna kunde hantera, skrevs ett enkelt 

testprogram där användaren manuellt kunde rotera bilden från en videoström eller en stillbild 

med hjälp av en trackbar från 0 till 360 grader. Samtidigt gjordes ansiktsdetektion över bilden, 

och funna ansikten markerades. Genom att prova olika vinklar kunde gränserna bestämmas 

för när ansiktsdetektorn gav utslag och när ansikten ej kunde detekteras (se Figur 3.2). 

Därigenom upptäcktes att detektorn klarade av en rotering på högst ±15 till 18 grader. Som 

experimentansikten användes bilder från [16] eftersom dessa tagits fram som mycket genom-

snittliga utseenden för män resp. kvinnor. 

 

 

 

Figur 3.2: Ovanstående bilder visar skärmdumpar från testprogrammet, som ändvändes för att empiriskt bestämma gränserna 
för hur mycket ett ansikte kan roteras, innan kaskadklassificeraren inte längre kan detektera ansiktet. 
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Problemet med i-planet-rotering skulle kunna lösas genom att rotera bilden i intervall om 30° 

och för varje rotation söka efter ansikten. Detta ger dock stor fördröjning p.g.a. att samma bild 

måste sökas igenom upprepade gånger. Fördröjningarna skulle emellertid kunna minskas 

genom att använda flera, multitrådade detektorer, som arbetar med varsin rotation av bilden 

parallellt. Alternativt kan en GPU-accelererad metod för ansiktsdetektionen användas. I nästa 

avsnitt (3.1.2) diskuteras sådana designlösningar i större detalj. 

3.1.2 Design av modulen 

Vid utformningen av styrsystemets ansiktsdetektionsmodul undersöktes tre möjliga design-

alternativ för att hantera problemet med roterade ansikten. Alternativen jämfördes med 

avseende på ansiktsdetektionens prestanda (eng. performance) och huruvida motsvarande 

implementation blir lätthanterlig och lättförstådd (eng. manageability and understandability). 

Detta är viktigt eftersom en intuitiv design ofta går snabbare att implementera och felsöka. 

Med prestanda avsågs i detta fall hastighet/tidsfördröjning hos detektionen, dvs. den tid det tar 

för systemet att undersöka en fångad bildruta från det att bildrutan fångats av kameran. 

 

Nedan presenteras de tre olika designalternativen. 

 

A. Multitrådat, Master-Slave system för ansiktsdetektion 

En mastertråd arbetar med att fånga och förbehandla bilder från bildströmmen. För varje 

fångad bildruta används ett flertal parallella detektorer (subdetektorer), som med olika 

vinklar söker efter ansikten i bilden, i varsin tråd. Sökresultaten sammanställs av master-

tråden och används för att bilda ansiktsgruppen. 

 

Antalet processorkärnor, samt hastigheten hos dessa, avgör hur många subdetektortrådar 

som kan exekveras samtidigt. Eftersom varje subdetektor klarar en ansiktsrotation på ±15 

grader, dvs. ett intervall på 30 grader, avgör antalet detektorer, och deras inbördes för-

delning, hur stor ansiktsrotation systemet klarar att hantera. Om antalet detektorer över-

skrider antalet processorkärnor ökar tidsfördröjningen eftersom ansiktssökningarna då inte 

kan utföras helt parallellt. Detta kan å andra sidan delvis kompenseras om processorerna är 

väldigt snabba. 

 

B. Enkeltrådig, seriell, GPU-accelererad ansiktsdetektion 

I denna lösning används likt ovan flera detektorer för att hantera ansiktsdetektion vid olika 

vinklar. Dessa arbetar dock inte i varsin tråd. Istället skannar de bilden i tur och ordning 

(seriellt). Skanningen görs dock med GPU-accelererad ansiktsdetektion, som är upp till 6 

ggr. snabbare [17] än den vanliga ansiktsdetekteringen, som användes i föregående design. 

 

Designen skulle dock innebära vissa inskränkningar. Om OpenCVs GPU-modul används 

krävs CUDA stöd, dvs. ett NVIDA-grafikkort. Detta skulle innebära ett problem då styr-

systemet huvudsakligen utvecklades på en dator med Intel-grafikkort. Om istället 

OpenCVs OCL-modul används kan alla grafikkort som stöds av OpenCL användas. Där-

ibland Intel-kort. Dessvärre stödde den befintliga versionen av modulen (2.4.5.0) endast 

Haar-feature-baserad ansiktsdetektion. Såsom tidigare nämnts är denna form av detektion 

långsammare än LBP och är inte att föredra. Vidare gäller att om värddatorn inte har flera 

GPUer (flera grafikkort) kan multitrådning inte utnyttjas effektivt eftersom alla trådar då 

måste samsas om samma GPU. Detta p.g.a. att GPUn inte kan utföra mer en arbetsuppgift 

åt gången. Därmed blir GPUn en flaskhals, som skulle motverkar syftet med trådarna. Det 

är idag ovanligt att en dator är utrustad med flera grafikkort. Ett problem med att använda 
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upprepade anrop till GPUn är att data måste skickas mellan CPUn och GPUn flera gånger. 

Detta är också en flaskhals, som potentiellt kan leda till oönskade tidsfördröjningar. 

 

C. Enkeltrådig, icke-seriell, GPU-accelererad ansiktsdetektion 

Likt ovan används GPU-accelererad ansiktsdetektion. Skanningarna görs dock inte separat 

för varje vinkel. Istället utnyttjas GPUns förmåga att effektivt operera på stora matriser. 

Detta görs genom att slå ihop de olika rotationerna av samma bild till en stor samman-

hängande bild och sedan låta GPUn skanna den. På så vis behöver data bara skickas en 

gång till och från GPUn istället för flera gånger i rad. 

 

Denna design kräver, likt design B, grafikkortsstöd och multitrådning kan inte utnyttjas. 

Dessutom minskar modulariteten hos systemet, samtidigt som komplexiteten ökar. Detta 

eftersom sammanslagningen, uppdelningen och transformeringen av koordinatsystem 

mellan de enskilda, roterade bilderna och den stora bilden, samt ev. hittade ansikten i 

dessa, inte kan hanteras med olika detektorer. Istället måste dessa operationer klumpas 

ihop och koden kan inte lika enkelt delas upp i överskådliga kodenheter. 

 

Eftersom design A och B i stort sett har samma datarepresentation, dvs. använder flera detek-

torer, valdes en design där båda metoderna stöds. Tanken var att detta skulle underlättar 

prestandajämförelser samtidigt som man enkelt kan byta från den multitrådade till den seriella 

metoden, ifall den förra skulle visa sig för långsam. Om design C valts, och därmed en annan 

datarepresentation, skulle två separata versioner av systemet behöva skrivas för att möjliggöra 

motsvarande jämförelse och eventuella byte. Därför förkastades denna idé. 

3.1.3 Implementation av modulen 

Figur 3.3 visar hur ansiktsdetektionsmodulens design realiserades. 

 

 

Figur 3.3: Klassdiagram över ansiktsdetektionsmodulen. 
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3.1.3.1 Hur ansiktsdetektionen fungerar 

För att kombinera design A och B, såsom beskrivs i avsnitt 3.1.2, använder modulens huvud-

klass FaceDetector en array av subdetektorer, som utvecklades för att kunna stödja både 

GPU-accelererad och multitrådad ansiktsdetektion. Den GPU-accelererade metoden implem-

enterades dock inte fullt ut p.g.a. utvecklingsdatorns hårdvarubegränsningar (se avsnitt 3.1.2). 

Varje subdetektor har en kaskadklassificerare och en arbetstråd, som används för att skanna 

en inskickad bild om multitrådad ansiktsdetektion används (se Figur 3.5). För att implemen-

tera multitrådningen användes programbiblioteket Boost [18]. 

 

FaceDetector tar via funktionen scan emot en bild och distribuerar den till subdetektorerna. 

Varje subdetektor ansvarar för att skanna bilden med en viss, fix rotation. När skanningen är 

klar sammanställer scan de individuella ansikten subdetektorerna hittat och tar bort eventuella 

dubbletter, dvs. ansikten som hittats av fler än en subdetektor. Detta görs med hjälp av klassen 

SimilarRectanglesPredicate, som används för att avgöra ifall två ansiktsrektanglar (se avsnitt 

3.1.1) är tillräckligt lika varandra med avseende på storlek och position för att betraktas som 

samma rektangel. Därefter beräknas den minsta rektangel som omsluter alla detekterade 

ansikten och returneras som ansiktsgrupp. 

 

Subdetektorerna implementeras av klassen Detector. Vid instansiering av klassen anges den 

objektmodellsfil, som ska användas för att söka efter objekt, samt med vilken vinkel detektorn 

ska söka igenom framtida, inskickade bilder. Därtill specificeras vilken upplösning bilderna 

kommer att ha och gränsen för hur små objekt detektorn ska söka efter (jfr avsnitt 3.1.1.3). 

Vinkeln med vilken resp. subdetektor söker igenom en bild bestäms av antalet subdetektorer. 

Varje subdetektor täcker drygt in 30 graders rotation och fördelas så att de tillsammans kan 

hantera en så stor ansiktsrotation som möjligt (se Figur 3.4). Som mest kan 12 detektorer 

användes, vilket täcker in 360 graders rotation. Under utvecklingen av demonstratorn 

användes två subdetektorer då utvecklingsdatorn hade två processorkärnor och därmed inte 

kunde exekvera mer än två skanningstrådar parallellt. 

 

 
Figur 3.4: Bilden illustrerar hur en inskickad bildruta (stora rutan) roteras och skannas när 3 subdetektorer används. Sök-
fönstret hos resp. subdetektor löper horisontellt och detekterar endast ansikten som är vridna högst ±15° relativt sökfönstret. 

Detekterade ansikten från var och en av subdetektorerna (markerade med grön rektangel) sammanställs av huvuddetektorn 
(FaceDetector) och dubbletter avlägsnas. (Ansikten hämtade från [16].) 
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Figur 3.5: Ovanstående sekvensdiagram visar hur den multitrådade ansiktsdetektionen går till. 

En bild skickas in till FaceDetector via funktionen scan, som distribuerar bilden till varje subdetektor i detector_array 

genom att anropa funktionen parallel_scan för varje element däri. Denna funktion validerar först bildens format och att inga 
fel uppstått i subdetektorns skanningstråd. Om tråden är ledig skickar därefter funktionen en begäran till tråden att skanna 
den inskickade bilden. Om tråden redan utför en skanning väntar funktionen i högst 10 s på att tråden skall bli ledig. När 
skanningstråden startats returnerar parallel_scan, vilket möjliggör FaceDetector att starta nästa subdetektor parallellt med 
den förra. När alla subdetektorer startats anropas getDetectedObjects för varje subdetektor. Denna funktion väntar tills sub-
detektorns skanningstråd blir klar, varefter de individuella ansikten subdetektorn funnit returneras till scan. Varje subdetek-
tors skanningsresultat sammanställs av scan och eventuella dubbletter avlägsnas. Därefter beräknas den minsta rektangel som 
omsluter all individuella ansikten och returneras som den funna ansiktsgruppen.  
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3.1.3.2 Rotering av bilder 

Såsom beskrivs i föregående avsnitt (3.1.3.1) roterar varje subdetektor en inskickad bild för 

att skanna bilden från en vinkel. För att undvika att bilden beskärs vid rotation (se Figur 3.6) 

behöver roterade bilder även skalas om såsom visas i Figur 3.7. En affin transform används 

för att rotera och centrera bilden. 

 
 

 

 

 
  

Figur 3.6: När en bild roteras med OpenCV ändras inte canvasens storlek, vilket resulterar i att bildinnehållet beskärs. Ifall 
bilden till höger skulle skannas av ansiktsdetektorn skulle det minsta ansiktet inte upptäckas då det delvis skurits av. 

Figur 3.7: Genom att först förstora canvasen till rätt storlek, och sedan rotera och centrera bildinnehållet, undviks att bilden 
beskärs. Bildytan att skanna igenom blir dock större, vilket påverkar detektionstiden negativt. 
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3.2 Utveckling av kameratiltmodulen 

Efter att ansiktsdetektionsmodulen implementerats fortsattes arbetet med att utveckla modulen 

som kontrollerar kameratilten. 

3.2.1 Utveckling av ett API för att styra servomotorerna 

Såsom nämndes i avsnitt 2.2.1 kopplades kameratiltens servomotorer till en Mini Maestro 12, 

som är en servokontroller från Pololu. För att styrdatorn ska kunna kommunicera med servo-

kontrollern via USB användes programutvecklingspaket Pololu USB SDK. Paketet, som 

utvecklas och tillhandahålls av Pololu, består av en samling C# klassbibliotek, som innehåller 

funktioner för fjärrstyrning av olika servokontrollkort tillverkade av Pololu. 

 

C# klassbiblioteken innebar dock ett problem då styrsystemets ansiktsdetektionsmodul, samt 

andra programkomponenter såsom OpenCV och Boost, utvecklats i native (unmanaged) C++, 

dvs. ett annat programmeringsspråk än C#. Styrsystemet kan därför inte anropa (managed) 

C# funktionalitet direkt. Problemet kunde dock lösas genom att Microsoft Visual Studio, dvs. 

den utvecklingsmiljö som användes vid utvecklingen av styrsystemet, ingår i Microsofts 

.NET Framework och därmed stöder s.k. C++/CLI. Detta är en version av C++, som bl.a. 

möjliggör att native C++ kan blandas med managed kod från andra programspråk som ingår i 

Common Language Infrastructure (CLI), däribland C#. Detta kräver dock att koden kompile-

ras med CLR-stöd (eng. Common Language Runtime support), vilket är Microsofts imple-

mentation av CLI. 

 

Att direkt kompilera styrsystemet med CLR-stöd visade sig opraktiskt då detta hade inneburit 

att stora delar av den kod, som vid tidpunkten hade implementerats, skulle behövts skrivas 

om. Detta p.g.a. diverse kompabilitetsproblem som uppstod mellan styrsystemet, OpenCV 

och Boost när CLR-stöd introducerades. Sammanfattningsvis var det inte praktiskt genom-

förbart att integrera C# klassbiblioteken genom att modifiera styrsystemet. Det anses 

dessutom dålig programmeringspraxis att befintliga moduler anpassas efter problem som 

introducerats av en nytillkommen modul. Den modul som ger upphov till problem bör också 

ansvara för att avhjälpa dem. 

 

Istället valdes att utveckla ett adapterbibliotek (eng. wrapper library) för att brygga gapet 

mellan C#, CLI och (native) C++. Adaptern byggdes som ett externt DLL-bibliotek, dvs. som 

ett fristående projekt vars funktioner dynamiskt kan laddas in och anropas av andra program. 

Därmed kunde adaptern kompileras med CLR-stöd utan att styrsystemet behövde det. Detta 

möjliggjorde att adaptern under ytan kunde implementeras med blandad C# och C++ kod och 

utåt exponera ett rent C gränssnitt. Gränssnitt kan i sin tur anropas av program skrivna i native 

C++ kod. På så vis kan styrsystemet komma åt C# klassbibliotekets funktionalitet via adap-

terns gränssnitt (se Figur 3.8 nedan). 

 
3.2.1.1 Implementation av C# till C++ adaptern 

Även om huvudproblemet bestod i att utveckla den kod, som konverterar C# funktionaliteten 

till C++, var denna uppgift relativt rättfram. Det största arbetet blev istället att implementera 

det sekundära problemet, nämligen att exportera funktionaliteten i form av en DLL. 

 

Då implementation av anrop av exv. medlemsfunktioner i objekt kan skilja sig mellan olika 

kompilatorer måste det gränssnitt som en DLL exponerar bestå av rena C-funktioner. Detta 

innebär t.ex. att inga Standard Library (STL) klasser får användas i gränssnittet och att all 

felhantering måste göras med felkoder för att förhindra att undantag (eng. exceptions) kastas 
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över DLL-gränsen. Av den anledningen användes endast primitiva datatyper och dynamiskt, 

allokerat minne för att skicka data mellan adaptern och kameratiltmodulen. Dessutom 

användes en factoryfunktion [19] för att separera adapterns gränssnitt och dess konkreta klass, 

som kapslade in funktionaliteten från Pololu USB SDK.  

 

För att i kameratiltmodulen återfå en objektorienterad resurshantering av data från adaptern 

skapades hjälpklassen MaestroServoController, som kapslar in adaptergränssnittets C-funk-

tioner. Kameramodulens huvudklass CameraTilt_PT785S använder sedan denna klass för att 

kontrollera kameratilten. 

 

 
Figur 3.8: Figuren visar hur kameratiltmodulen använder adaptern. Den röda rutan visar adapterns komponenter och den blåa 
rutan visar kameratiltmodulens uppbyggnad. Observera att C-pekare i förekommande fall har representerats med asterisk (*), 
vilket inte skall förväxlas med UML-multiplicitet. 

3.2.2 Konfigurering av servomotorer 

Kameratiltmodulen används av styrsystemet för att fysiskt flytta den kamera som monteras på 

tilten så att ansiktsföljning kan uppnås. För detta ändamål tillhandahåller modulen en upp-

sättning funktioner för att kontrollera kameratiltens servomotorer (se Figur 3.8). Däribland 

finns funktionen moveRelativeDistance, som tar emot en relativ positionsangivelse för en viss 

servomotor och flyttar motorn till motsvarande position. Positionen anges i en enhet som mot-

svarar 0,25 mikrosekunders pulsbredd, vilket är servokontrollerns lägsta positionsupplösning. 

 

För att beräkna målpositionen vid relativ förflyttning måste servomotorns befintliga position 

vara känd. En hårdvarubegränsning hos servokontrollern är att den saknar möjlighet att mäta 

den faktiska servopositionen under förflyttning, utan istället använder en matematisk modell 

för att interpolera positionen. Modellen parametriseras med två konstanter för servomotorns 

operationshastighet resp. acceleration. Kontrollern driver servomotorn med den angivna 

operationshastigheten och använder denna och accelerationsparametern för att interpolera 

positionen i vare tidögonblick. 
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Konstanterna antar heltalsvärden från 0 och uppåt, där ökat värde representerar ökad hastighet 

eller acceleration. 0 representerar emellertid oändligt snabb hastighet eller acceleration. Med 

servokontrollerns grundinställning sätts parametrarna till 0, vilket innebär att servoposition 

interpoleras under antagandet att motorerna kan röra sig oändligt snabbt, dvs. når en inskickad 

målposition momentant. Detta är inte en realistisk modell av kameratilten, varför lämpligare 

parametervärden behövde bestämmas för kameratiltens specifika servomotorer. 

 

Eftersom värdena för hastighet och acceleration endast kan anges som heltal, dvs. diskreta 

värden, blir modellen en väldigt grov approximation av servomotorernas egenskaper. Anges 

en operationshastighet som överskrider den faktiska maxhastigheten hos servomotorn blir 

positionsåterkopplingen felaktig eftersom motorn färdas långsammare än vad modellen före-

skriver. Detta innebär ett problem om en ny, relativ målposition skickas in medan kamera-

tilten är i rörelse. Detta eftersom den absoluta målpositionen i sådana fall beräknas från en 

felaktig utgångspunkt. Då styrsystemet kontinuerligt försöker reglera servopositionen till att 

nå målpositionen kommer detta i sin tur leda till ett instabilt system, som oscillerar kring mål-

positionen. Anges istället en operationshastighet som underskrider maxhastigheten blir 

positionsåterkopplingen korrekt, men motorns maxhastighet kan inte utnyttjas. Detta skulle 

introducera onödiga tidsfördröjningar till systemet, vilket gör det svårare att reglera. Alltså 

måste parametervärdena väljas så nära de verkliga motorernas maxkapacitet som möjligt utan 

att dessa överskrids. 

  
3.2.2.1 Beräkning av servomotorernas parametervärden 

Enligt [5] har servomotorn en operationshasighet på 1,4s / 360° vid 6,0 V och utan belastning, 

dvs. roterar ett varv på 1,4 s. Dessutom gäller enligt kameratiltens specifikation [4] att med-

följande servomotorer kopplats på en växellåda med ett 3,8:1-förhållande. Detta innebär att 

vridmomentet och precisionen hos motorerna ökar 3,8 ggr. samtidigt som rotationsmängden 

minskar 3,8 ggr. Dessutom får detta som följd att hastigheten minskar med 3,8 ggr, dvs. 

servomotorerna roterar 360° på: 

 

                            
 

Enligt [5] roterar servomotorerna 630° med en pulsförändring på 400 µs. Detta ger att 360° 

motsvaras av en puls på 
   

   
     

   

    
        µs. Med 3,8:1-förhållandet motsvaras 

alltså en rotation på 360° av en puls på: 

 

      
   

    
                   

 

Låt de sökta parametrarna för operationshastighet och acceleration betecknas med   resp.  . 

 

Bestämning av hastighetskonstant 

Enligt servokontrollerns onlinedokumentation [20], anges hastighet i enheter om 
       

     
. Detta 

ger följande samband mellan servomotorposition p (µs) och hastighetskonstant V, där t (ms) 

betecknar tiden: 
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(1) och (2) insatta i (3) ger: 

  
      

       
 
     
     

 
    

   
          

               
       

 

vilket ger en operationshastighet     på ca      µs / ms. 

 

Bestämning av accelerationskonstant 

Enligt [20], anges acceleration i enheter om 
       

           
. Detta ger följande samband mellan 

servomotorhastighet v (µs / ms) och accelerationskonstant A, där t (ms) betecknar tiden från 

stillastående läge: 

    
       

           
    

  
       

       
 
 

 
     

 

Med       accelererar alltså motorerna upp till operationshastigheten     på tiden: 

 

  
       

       
 
   
 

 
   

    
 
    

 
           

 

Efter att experimentellt jämfört olika värden på   visade sig     vara ett värde som 

tillräckligt bra approximerade motorernas acceleration. 

3.2.3 Bestämning av förhållandet mellan servoposition och rotationsvinkel 

För att manuellt kunna styra och testa kameratilten behövde ett samband mellan vinkel och 

servoposition bestämmas. 
 

Enligt beräkningarna i avsnitt 3.2.2.1 skulle en puls på 
     

   
         rotera servomotorerna 

motsvarande 1°. Empiriska försök visade dock att förhållandet mellan pulsbredd och 

rotationsvinkel snarare var ca 2,5 µs : 1°. Värdet bestämdes genom att montera ett digitalt 

vattenpass på kameratiltens monteringskonsol och mäta vinkeln för olika pulsbreddsvärden 

(se Figur 3.9 och Bilaga 1). 

 
Figur 3.9: Experimentuppställning för att mäta sambandet mellan vinkel och position (pulsbredd). 
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3.2.4 Dödgångskompensation och skyddsmekanismer 

Under enhetstestning av modulen upptäcktes att kameratiltens servomotorer har en dödgång 

(eng. backlash) på 5,50 µs. Detta innebär att servomotorernas position inte påverkas av 

riktningsförändringar i styrsignalen om absolutbeloppet av förändringen är mindre än 5,50 µs. 

Dessutom visade sig servomotorerna ha en minsta stegupplösning på ca 1,50 µs, vilket inne-

bär att motorerna inte rör på sig om positionsförändringen är mindre än 1,50 µs. Det senare 

utnyttjades i demonstratorn för att förhindra motorerna från att reagera på brus i styrsignalen. 

 

Pågrund av servomotorernas dödgång behövde dock en dödgångkompensator utvecklas för att 

göra regleringen av kameratilten lättare. Detta gjordes genom att till varje servomotor koppla 

en tillståndsvariabel, som håller reda på vilken riktning motorn färdas (se Figur 3.8). Varje 

gång en servomotors position förändras genom anrop till någon av modulens funktioner 

jämförs den inskickade rörelseriktningen med den föregående. Om motorn ändrat riktning 

adderas 5,50 µs till den nya rörelsen, vilket eliminerar dödgången, och tillståndsvariabeln 

uppdateras. 

 

Förutom dödgångskompensering innehåller kameratiltmodulen skydd mot att kameran roteras 

på ett sätt så att den riskerar att kollidera med kameratiltens horisontella arm. Dessutom 

förhindras att kameran vänds upp och ned och att USB-kabeln mellan kamera och dator 

trasslas in i servomotorn för vertikal rotation. Detta implementerades genom att experi-

mentellt bestämma gränser, dvs. absoluta positionsvärden, för hur långt servomotorn för 

vertikal rotation kan färdas med- resp. motsols innan någon av ovanstående problem inträffar. 

För den hårdvarukonfiguration, som beskrivs i avsnitt 2.2, bestämdes den undre gränsen till 

1202,75 µs och den övre gränsen till 1562,50 µs. Ifall en inskickad målposition överskrider en 

sådan gräns drivs servomotorerna fram till gränsen, men inte över den. 
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3.3 Utveckling av kameramodulen 

Efter att kameratiltmodulen färdigställts och testats utvecklades kameramodulen. Såsom 

nämndes i avsnitt 2.3.2.1 är detta den del av styrsystemet som integrerar EDSDK++ och 

ansvarar för att ansluta till och kontrollera demonstratorns Canonkamera. Då syftet med 

examensarbetet var att demonstrera funktionaliteten hos EDSDK++ användes uteslutande 

funktioner ur detta API för att kontrollera kameran. Målet var att tillhandahålla funktioner för 

att zooma in, fokusera, och ladda ned en bildström (Live View) från kameran. 

 

Den befintliga versionen av EDSDK++ (version 0.9) tillhandahöll funktioner för att försätta 

kameran i live-view-läge, vilket behövs för att kontrollera viss funktionalitet, som endast kan 

operaras när Live View är aktivt. Däremot fanns inte funktioner för att få åtkomst till den 

bilddata som kan laddas ned från kameran efter att Live View aktiverats. Dessutom fanns inte 

funktioner för att operera kamerans autofokus under live-view-läge. Därför behövde sådana 

funktioner läggas till innan kameramodulen kunde implementeras. 

3.3.1 Live View 

EDSDK++ kan beskrivas som ett objektorienterat C++-ramverk (eng. Software Framework), 

som tillhandahåller ett samlat, väldefinierat, enhetligt API till C-funktionaliteten i EDSDK 

(se avsnitt 1.1). Ramverkets struktur kan beskrivas såsom illustreras i Figur 3.10 där relaterade 

funktioner i EDSDK kapslas in och organiseras i olika moduler/klasser. Till exempel inne-

håller klassen System funktionalitet, som inte är kopplad till enskilda kameror, utan används 

för att erhålla information som rör multipla kameror eller instansiera kameraobjekt. Kameror 

representeras av klassen Camera, vilken innehåller funktioner för att operera på enskilda 

kameror. Exempelvis finns funktioner för att ta stillbilder, vilka då representeras av klassen 

Image. Image innehåller funktioner för att manipulera och utvinna bilddata ur en enskild bild. 

 

För att lägga till den nya funktionaliteten utökades ramverket med en ny modul/klass, som 

representerar live-view-bildrutor och innehåller funktioner för att utvinna bilddata ur dessa. 

Camera-modulen utökades med en funktion för att skapa/fånga (eng. capture) sådana bildrutor 

ur bildströmmen, samt funktioner för att styra och konfigurera kamerans autofokusmetoder. 
 

 
Figur 3.10: Schematisk bild över EDSDK++-ramverkets uppbyggnad. Kärnfunktionaliteten implementerar grundläggande 
datatyper för objektorienterad inkapsling av C-funktionaliteten i EDSDK och tillhandahåller en exekveringsmiljö, som 
hanterar EDSDK:s kommunikation med operativsystemet. Kärnfunktionaliteten används som en brygga mellan EDSDK och 
högnivåfunktionaliteten i EDSDK++:s utvändiga moduler, vilka utgör ramverkets objektorienterade gränssnitt. 
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3.3.1.1 Problem med synkronisering av konkurerande funktioner 

EDSDK++ bygger på windowsversionen av EDSDK, som utnyttjar mekanismer i Windows 

fönsterhanteringssystem för kommunikation med operativsystemet, vilket i förlängningen 

hanterar kommunikationen med anslutna kameror. Därför kan denna version av EDSDK 

endast användas i grafiska applikationer. EDSDK++ tillför dock en miljö i vilket EDSDK kan 

exekveras och kommunicera med operativsystemet utan att en grafisk applikation behöver 

användas. Stommen i ramverket bygger på att det initialiseras och används från det anropande 

programmets huvudtråd (användartråden) men exekverar delar av funktionaliteten i en intern 

arbetstråd. Arbetstråden ansvarar bl.a. för att driva en s.k. message pump, som levererar med-

delanden (eng. messages) mellan ramverket och operativsystemet. På så sätt ersätter arbets-

tråden den roll ett fönster spelar för EDSDK i en grafisk applikation. 

 

Vissa funktioner i EDSDK++ exekveras direkt i användartråden. Andra funktioner måste 

istället delegeras till och exekveras av arbetstråden. Såväl autofokuskommandon såsom funk-

tionen, som laddar ned stillbilder, anropas av arbetstråden medan funktionen, som laddar ned 

Live View, exekveras i användartråden. Ett fel som uppmärksammades under systemtestning 

av EDSDK++, efter att live-view-funktionaliteten lagts till, var att funktionen, som laddade 

ned live-view-bilder, ibland låser sig om t.ex. ett autofokuskommando exekveras parallellt i 

arbetstråden. Samma fel inträffar om funktionen, som laddar ned stillbilder, råkar exekveras 

samtidigt med live-view-nedladdningsfunktionen. Därför behövde funktionerna synkroniseras 

sinsemellan. 

 

Synkroniseringen gjordes på två nivåer. Dels synkroniserades delade resurser, som används 

för att lagra nedladdade bilder och för att uppdatera kamerans tillstånd. Dels synkroniserades 

anrop till de ovan beskrivna, inbördes konkurerande funktionerna, så att endast en av dessa 

kan exekvera i taget (för en viss kamera). 

 
3.3.1.2 Integrering av Live View i demonstratorn 

Demonstratorns kameramodul använder de nya funktionerna för att fånga bildrutor ur bild-

strömmen och konvertera dessa till ett format som kan användas av ansiktsdetektionsmodulen 

och användargränssnittet. Detta görs genom att utvinna bilddata ur live-view-bildrutorna, och 

spara dessa i OpenCV-matriser, vilket är den datatyp som användes i demonstratorn för att 

representera bilder. 

3.3.2 Autofokus 

3.3.2.1 Val av autofokusmetod 

Den kameratyp, som användes i arbetet (se avsnitt 2.2.2), stödjer flera metoder för autofokus i 

live-view-läge. För demonstratorn undersöktes tre av dessa metoder: Quick mode, Live mode 

och Live face detect mode. 

 

Quick mode fungerar genom att fälla ned kamerans spegel och använda fasdetekterings-

sensorn för att finna fokus. Denna metod är snabbare [21, 22] än Live mode och Live face 

detect mode, som båda använder kamerans huvudsensor och kontrastdetektering för att finna 

fokus. Problemet med Quick mode är dock att live-view-bilden blir svart/försvinner medan 

spegeln är nedfälld. Om bilden försvinner skulle demonstatorns styrsystem tappa bort de 

ansikten det för tillfället följde, vilket skulle resultera i ett mycket svårreglerat system. Därför 

valdes Quick-mode-metoden bort. 
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Skillnaden mellan Live mode och Live face detect mode är att den senare metoden innebär att 

kameran automatiskt flyttar fokusområdet till att följa det ansikte som är närmast i bild. Live 

mode kräver däremot att fokusområdet flyttas manuellt till den del av bilden, som skall foku-

seras, genom att ange koordinater för var fokusområdet ska placeras. 

 

Eftersom ansikten långt från kameran representeras med en liten ansiktsrektangel vid ansikts-

detektion, skulle Live mode kunnat användas genom att välja ut den största, dvs. närmaste, 

individuella ansiktsrektangel, som ansiktsdetektionsmodulen hittar, och flytta fokusområdet 

till denna. För enkelhets skull valdes dock att använda Live face detect mode. 

 

Genom att Live face detect mode valdes kunde demonstratorn utökas med en funktion för att 

byta mellan Canonkamerans inbyggda stöd för ansiktsdetektion och OpenCV-metoderna, som 

används av ansiktsdetektionsmodulen. Tanken var att demonstrera kamerans förmåga att följa 

ansikten genom att använda fokusområdet som ”ansiktsgrupp”. En begränsning är dock att 

Live face detect mode endast kan följa ett ansikte åt gången. 

 
3.3.2.2 Kontrollmekanism för autofokusering 

Fokusering under Live View görs genom att skicka in autofokuskommandon med hjälp av 

den funktion, som las till i EDSDK++ för att kontrollera fokuseringen i live-view-läge. För att 

initiera en autofokusering måste en aktiveringssignal skickas in till kameran. Fokuseringen 

kan pågå i flera sekunder innan kameran lyckas med eller slutar försöka uppnå fokus. Oavsett 

utkomst av en tidigare fokusering, måste en deaktiveringssignal skickas in innan en ny auto-

fokusering kan göras. En pågående fokusering avbryts när deaktiveringssignalen skickas in. 

 

Ett problem var dock att fokuseringstiden kan variera från gång till gång och att det inte gick 

att få återkoppling från kameran för när en fokusering lyckats eller misslyckats. Det var därför 

svårt att avgöra när deaktiveringssignalen ska skickas in. Empiriskt iakttogs dock att auto-

fokuseringen oftast tar mindre än tre sekunder. 

 

För att lösa problemet utvecklades en funktion i kameramodulen, som när den anropas skickar 

en aktiveringssignal till kameran och startar en timer i en separat tråd. Timern väntar i tre 

sekunder, varefter tråden skickar en deaktiveringssignal till kameran och väntar tills nästa 

aktiveringssignal skickas in. Skulle ett nytt funktionsanrop göras, innan de tre sekunderna 

förlöpt, avbryts den pågående fokuseringen, varpå en ny aktiveringssignal skickas och timern 

startas om. 

3.3.3 Zoom 

Såsom beskrivs i avsnitt 2.1.3 implementerades en digital zoom med hjälp av EDSDK++, som 

beskär och förstorar ett delområde av kamerans bild. Detta görs under bilddatautvinningen ur 

kamerans bildström genom att till kameramodulens zoomfunktion ange en rektangel i bildens 

koordinatsystem för att specificera det delområde av bilden vars data skall utvinnas. 
 

Eftersom rektangeln kan anta vilken höjd, bredd eller position som helst var zoomfunktionen 

tvungen att utformas så att det specificerade delområdet zoomas in, samtidigt som kamerans 

bildförhållande bibehålls. Detta åstadkoms genom att beräkna den minsta rektangel, som har 

samma förhållande mellan bredd och höjd som kamerabilden och omsluter den inskickade 

rektangeln. Den nya rektangeln centreras sedan över den ursprungliga och används för att 

beskära kamerabilden (se Figur 3.11). Skulle dock den inskickade rektangeln ligga för nära en 

kant av kamerabilden, så att den nya rektangeln delvis hamnar utanför bilden efter centrering, 

flyttas den nya rektangeln så att den ryms i bild (se Figur 3.12). 
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Figur 3.11: Figur A och B visar två olika fall för hur zoomregionen (röd) beräknas utifrån det specificerade delområdet 

(blått). I A begränsar delområdets höjd hur liten zoomregionen kan göras. I B begränsar delområdets bredd. Zoomfunktionen 
kan dessutom hantera vilket bildformat som helst. Figur C illustrerar hur zoomregionen skulle beräknas om ett stående 
bildformat användes. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Figur 3.12: Ifall den beräknade zoomregionen (röd) delvis hamnar utanför kamerabilden (svart) efter att den centrerats över 
det specificerade delområdet (blått), flyttas den så att hela zoomregionen ryms inom bilden. 
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3.4 Utveckling av användargränssnittet 

På grund av examensarbetets tidsramar fanns inte tid att utforma ett mer avancerat användar-

gränssnitt än det relativt primitiva, tangentbordsstyrda gränssnitt, som beskrevs i avsnitt 2.4. 

Ursprungligen planerades att utveckla ett mer sammanhållet, grafiskt gränssnitt där mer av 

funktionaliteten skulle kunna kontrolleras via mus. Eftersom detta dock inte omfattades av 

examensarbetets mål prioriterades detta bort då mer tid behövdes till att utveckla andra delar 

av systemet. 

 

Nedan visas ett klassdiagram över hur användargränssnittet utformades. 

 
Figur 3.13: Klassdiagram över användargränssnittet. Observera att C-pekare i förekommande fall har representerats med 
asterisk (*), vilket inte skall förväxlas med UML-multiplicitet. 

Styrsystemets moduler tillhandahåller funktioner, som används av användargränssnittet för att 

konfigurera och styra modulernas operation. Till exempel har kontrollmodulen toggle-

funktioner för att aktivera/deaktivera olika delar av den automatiska styrningen såsom 

autofokus-, zoom- resp. kameratiltstyrning. Kameramodulen tillhandahåller funktioner för att 

stänga av och på Live View och för att utfärda fokuskommandon.  

 

För att i större utsträckning göra användargränssnittet oberoende av implementationen av 

styrsystemets övriga moduler användes delegater som mellanhänder för att knyta en viss 

funktion, från en viss modul, till en viss tangentbordsknapp. Detta gjordes genom att använda 

en map, som använder tangentbordsknappar som söknyckel och delegater som värde. När en 

tangentbordsknapp tryckts in söks modulens map igenom efter knappen. Ifall knappen hittas 

anropas motsvarande delegat, som invokerar motsvarande funktion. Till varje element i 

mappen knyts dessutom en hjälptext, som kan skrivas ut i kommandoprompten (se 2.4.1) för 

att förklara för användaren vad motsvarande knapp/funktion gör.   
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3.5 Utveckling av kontrollmodulen 

Kontrollmodulen ansvarar främst för styrsystemets kontrollflöde och den automatiska 

styrningen av kamera och kameratilt. En övergripande bild av kontrollflödet ges i Figur 3.14. 

 

 
Figur 3.14: Flödesdiagram över styrsystemets kontrollflöde. 

Kontrollmodulen driver styrsystemets kontrolloop, vilken börjar med att fånga en bildruta 

med hjälp av kameramodulen. Beroende på vilken ansiktsdetektionsmetod som för tillfället 

valts, används antigen ansiktsdetektionsmodulen för att skanna bilden efter ansikten (se 

avsnitt 3.1) eller kamerans inbyggda stöd för att detektera ansikten (se avsnitt 3.3.2.1). När 

ansiktsgruppen identifierats beräknar kontrollmodulen pixelavståndet mellan kamera och 

ansiktsgrupp. Avståndet används till att beräkna referenssignalen till kameratiltens servo-

motorer och för att styra kamerans autofokus såsom beskrivs i avsnitt 2.1.1 resp. 2.1.2. 

Zoomen styrs såsom beskrivs i avsnitt 2.1.3. Nästa steg i kontrollflödet är att kontrollmodulen 
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skickar en begäran till användargränssnittet om att uppdatera den grafiska vyn. Därefter 

väntar kontrollmodulen i 30 ms på tangentbordsinmatningar och delegerar eventuella sådana 

till användargränssnittet för hantering. Därefter startar kontrolloopen om. 

3.5.1 Bestämning av förhållandet mellan servoposition och bildkoordinater 

För att beräkna referenssignalen till kameratiltens servomotorer utifrån avståndet mellan 

ansiktsgrupp och kamera behövdes ett sammanband mellan pixelavstånd och servopositions-

förflyttning bestämmas. 

 

Två funktioner för horisontell resp. vertikal rörelse togs fram för att konvertera bildkoordi-

nater (pixlar) till servoposition. För att bestämma detta samband utvecklades ett mätprogram 

som mäter avståndet mellan en ankarpunk, i form av en röd rektangel, och bildens mittpunkt. 

Programmet centrerar först kameran på ankarpunkten (se Figur 3.15). Sedan flyttas kameran 

genom att rotera kameratiltens servomotorer i fasta steg, samtidigt som motsvarande pixel-

avstånd mäts (se Figur 3.16). 

 

Mätningarna gjordes med upprepade förflyttningar åt höger och vänster resp. uppåt och nedåt.  

Ett problem som visades sig var att variansen i mätningarna ökade med kortare steglängder. 

Samtidigt blir antalet mätpunkter färre med långa steglängder, vilket också försämrar preci-

sionen. Därför gjordes mätningarna med två olika steglängder (10 resp. 50 servopositions-

enheter). För var och en av mätserierna användes linjärregression för att bestämma ett linjärt 

samband mellan servoposition och bildkoordinat. De slutgiltiga sambanden för horisontell 

resp. vertikal rörelse bestämdes som en viktad sammanvägning av de olika mätserierna, där 

vikten bestämdes av varje mätseries varians (se Bilaga 2). 

 

Att bestämma funktionen som konverterar vertikala koordinater till servoposition var svårare 

än att bestämma motsvarande funktion för horisontella koordinater. Eftersom bildens höjd är 

betydligt mindre än bildens bredd kunde kameratilten inte tippas lika mycket som den kunde 

roteras innan ankarpunkten hamnade ur bild. Detta fick som följd att färre mätpunkter kunde 

användas, vilket naturligtvis resulterade i sämre precision. Därför gjordes mätningarna av 

vertikal rörelse flera gånger per rörelseriktning (se Bilaga 2). Det visade sig dessutom att 

kameratiltens rörelse uppåt och nedåt påverkades av ett statiskt fel som får kameran att flyttas 

4 - 8 pixlar för mycket vid uppåtrörelse och 5 - 14 pixlar för lite vid nedåtrörelse. Möjligtvis 

Figur 3.15: Mätprogrammets vy innan mätning. Ankar-
punkten markeras med en röd cirkel och kamerans position 
med ett vitt kryss.  

Figur 3.16: Mätprogrammets vy under mätning. Avståndet 
mellan kamera och ankarpunkt skrivs ut och markeras med 
en turkos linje. 
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påverkar kamerans tyngdpunkt, som ligger bakom rotationscenter, dvs. närmare kamerans 

baksida än framsida. Med återkoppling har dock detta ingen betydelse då reglersystemet 

kompenserar för felet. 

3.5.2 Kamerakalibrering 

Kamerans placering på kameratilten begränsades av hur monteringsplattans hål var placerade. 

Detta gjorde att kamerans optiska center inte riktigt kunde placeras i kameratiltens rotations-

center, vilket gör att det optiska centret roteras kring rotationscentrets axel med en transla-

tionsförskjutning. Detta får som följd att avståndet (i rummet) mellan ett objekt och det 

optiska centret ändras beroende på hur mycket kameran roterar. Problemet skulle kunna lösas 

med hjälp av kamerakalibrering, vilket innebär att en s.k. kameramatris, som kompenserar för 

rotations- och translationsavvikelser, bestäms. I [23] beskrivs en metod för kamerakalibrering. 

Kamerakalibrering kan också göras i OpenCV [24]. 

 

För att utröna behovet av kamerakalibrering gjordes ett experiment. Två vertikala stavar 

placerades i linje framför kameran (se Figur 3.17 och Figur 3.18). Om det optiska centret 

sammanfaller med kameratiltens rotationscenter förblir stavarna i linje när kameran roteras. 

Skulle däremot de två centren inte sammanfalla kommer det förefalla som om att stavarna inte 

är i linje, vilket yttrar sig som ett mellanrum mellan stavarna i bilden. Ju större avvikelse 

mellan centrens inbördes placering desto större blir denna effekt. Figur 3.19 visar experiment-

uppställningen vid maximal rotation innan stavarna försvinner ur bild. Såsom framgår av 

figuren blev förskjutningen mycket liten, varför det beslutades att kamerakalibrering inte var 

nödvändig. Detta eftersom avvikelsen är tillräckligt liten för att reglersystemet ska kunna 

kompensera för felet, samtidigt som demonstratorn inte kräver hög precision.  

Figur 3.17: Experimentuppställningen sedd från sidan. 

Figur 3.18: Stavarna sedda från kameran innan rotation. Figur 3.19: Stavarna sedda från kameran efter rotation. 
Det approximativa pixelavståndet mellan kamerabildens 
mittpunkt och resp. stav har markerats i bilden. 
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4 Konklusion 

4.1 Resultat 

Examensarbetets syfte var att utveckla ett system för att demonstrera funktionaliteten i 

EDSDK++ i en tillämpning, som var representativ för hur ramverket kan användas för dator-

seende. De funktionella kraven var att systemet skulle kunna följa, fokusera och zooma in på 

ett ansikte eller en grupp av ansikten. För att erhålla kamerabilden och kontrollera kameran 

skulle uteslutande EDSDK++ användas. Systemet skulle integrera ansiktsdetektionsmetoder 

från OpenCV för att implementera ansiktsföljning. Ytterligare ett mål var att ett API för 

styrning av kameratiltens servomotorer skulle utvecklas. Det system som utvecklats under 

arbetet uppfyller samtliga krav.  

 

För att förbättra prestandan för ansiktsdetektion användes multipla detektorer, som med hjälp 

av multitrådning avsöker en bild parallellt från olika vinklar. Systemet är också förberett för 

att kunna utökas med GPU-accelererad ansiktsdetektion. För att styra kameratiltens servo-

motorer användes en servokontroller från Pololu. Kommunikationen med kontrollern sker via 

USB med hjälp av programbiblioteket Pololu USB SDK. Paketet tillhandahåller C#-klass-

bibliotek för styrning av servokontroller tillverkade av Pololu. För att integrera C#-funktiona-

liteten i demonstratorn, som utvecklades i C++, behövdes en fristående adapter utvecklas för 

att kapsla in funktionaliteten i ett C++-gränssnitt. Dessutom behövde EDSDK++ utökas med 

funktioner för att få tag i bilddata från live-view-bildströmmen och för att kontrollera 

kamerans autofokus. Då kameramodellen som användes i arbetet hade en optisk zoom, som 

inte kunde kontrolleras via styrdatorn, utvecklades istället en digital zoom. 

4.2 Framtida arbete 

I framtiden skulle fullt stöd för GPU-accelererad ansiktsdetektion kunna implementeras. Då 

skulle också de jämförelser mellan olika ansiktsdetektionsmetoder, som ej genomfördes p.g.a. 

arbetets tidsramar, kunna utföras. 

 

Det grafiska användargränssnittet skulle också kunna göras mer avancerat, så att mer av 

funktionaliteten kan styras med mus, istället för med tangentbordsknappar. 

 

Vissa parametrar, som i den befintliga versionen av demonstratorn har hårdkodats, skulle i 

framtiden också kunna ställas in automatiskt av systemet för att stödja andra kameramodeller 

än vad som använts i examensarbetet. T.ex. skulle brännvidd och upplösning för Live View 

kunna hämtas från kameran, istället för att vara konstanter i systemet. 
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Bilaga 1: Samband mellan vinkel och servoposition 

I detta dokument presenteras mätvärden och beräkningar för att bestämma sambandet mellan 

kameratiltens rotationsvinkel och motsvarande servoposition. 

 

Mätningarna gjordes för två olika steglängder (10 resp. 50 servopositionsenheter). För var och 

en av mätserierna användes linjärregression för att bestämma ett linjärt samband mellan 

position och rotationsvinkel (grader). Sambandet bestämdes som en viktad sammanvägning 

av de olika mätserierna, där vikten bestämdes av varje mätseries varians. Ju lägre varians 

desto högre vikt. 
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Beräkning av konverteringsfunktion 

Ekvation Koefficienter Varians Normaliserade koefficienter 

1-ordn. 0-ordn. 1-ordn. 0-ordn. 

Steg 10 0,946 -0,876 0,18 0,095 -0,088 

Steg 50 4,946 -4,265 0,05 0,099 -0,085 

Viktat medelvärde: 0,098 -0,086 

Inverterat viktat medelvärde (dvs. position/vinkel): 10,21 -11,65 

 

Alltså blir konverteringsfunktionen från vinkel   till servoposition p: 
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Bilaga 2: Samband mellan pixel och servoposition 

I detta dokument presenteras mätvärden och beräkningar för att bestämma sambandet mellan 

kameratiltens förflyttning i kamerabildens koordinatsystem och motsvarande servoposition. 

 

Mätningarna gjordes för två olika steglängder (10 resp. 50 servopositionsenheter) per färdrikt-

ning (med- resp. motsols). För var och en av mätserierna användes linjärregression för att 

bestämma ett linjärt samband mellan servoposition och bildkoordinat (pixel). De slutgiltiga 

sambanden för horisontell resp. vertikal rörelse bestämdes som en viktad sammanvägning av 

de olika mätserierna, där vikten bestämdes av varje mätseries varians. Ju lägre varians desto 

högre vikt. 

1. Horisontell förflyttning (x-led) 

1.1 Mätningar 
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Varians: 0,0014 

 

 
Varians: 0,0005 

1.2 Beräkning av konverteringsfunktion (x-led) 

Ekvation Koefficienter Varians Normaliserade koefficienter 

1-ordn. 0-ordn. 1-ordn. 0-ordn. 

x-led, 10 CW -13,646 20,385 0,0008 1,365 -2,039 

x-led, 10 CCW 13,882 -14,206 0,0003 1,388 -1,421 

x-led, 50 CW -68,821 76,000 0,0014 1,376 -1,520 

x-led, 50 CCW 69,250 -67,571 0,0005 1,385 -1,351 

Viktat medelvärde: 1,382 -1,527 

Inverterat viktat medelvärde (dvs. position/pixel): 0,724 -0,655 

 

Alltså blir konverteringsfunktionen från bildkoordinat x till servoposition px: 
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2. Vertikal förflyttning (y-led) 

På grund av att kamerabildens höjd är betydligt mindre än dess bredd blir antalet mätpunkter 

färre vid mätning av vertikal förflyttning än vid horisontell. För att kompensera mot detta 

gjordes mätningarna av vertikal rörelse två gånger per rörelseriktning vid steg om 10 och fyra 

gånger per rörelseriktning vid steg om 50. 

 

2.1 Mätningar 
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Varians: 0,0008 

 

 
Varians: 0,0062 
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2.1 Beräkning av konverteringsfunktion (y-led) 

Ekvation Koefficienter Varians Normaliserade koefficienter 

1-ordn. 0-ordn. 1-ordn. 0-ordn. 

y-led, 10 CW (1) 13,889 -17,889 0,00229 1,389 -1,789 

y-led, 10 CW (2) 13,832 -15,532 0,00115 1,383 -1,553 

y-led, 10 CCW (1) -12,424 10,649 0,00082 1,242 -1,065 

y-led, 10 CCW (2) -12,366 7,6234 0,00617 1,237 -0,762 

y-led, 50 CW (1) 68,500 -68,000 0,00007 1,370 -1,360 

y-led, 50 CW (2) 68,600 -71,500 0,00328 1,372 -1,430 

y-led, 50 CW (3) 68,400 -69,000 0,00002 1,368 -1,380 

y-led, 50 CW (4) 69,000 -70,500 0,00054 1,380 -1,410 

y-led, 50 CCW (1) -63,800 62,600 0,00146 1,276 -1,252 

y-led, 50 CCW (2) -63,600 62,200 0,00410 1,272 -1,244 

y-led, 50 CCW (3) -64,100 64,700 0,00189 1,282 -1,294 

y-led, 50 CCW (4) -62,100 61,500 0,00078 1,242 -1,230 

Viktat medelvärde: 1,363 -1,371 

Inverterat viktat medelvärde (dvs. position/pixel): 0,734 -0,729 

 

Alltså blir konverteringsfunktionen från bildkoordinat y till servoposition py: 

                   


