
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-A-15/009-SE

Bildförbättring av
registreringsskyltar i

stillbilder med hjälp av
super-resolution

Martin Bengtsson

Emil Ågren

2015-02-27



LiU-ITN-TEK-A-15/009-SE

Bildförbättring av
registreringsskyltar i

stillbilder med hjälp av
super-resolution

Examensarbete utfört i Medieteknik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Martin Bengtsson
Emil Ågren

Handledare Sasan Gooran
Examinator Daniel Nyström

Norrköping 2015-02-27



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Martin Bengtsson, Emil Ågren



Sammanfattning 
Bildgruppen på enheten för dokument och informationsteknik hos SKL har ett behov av att 
kunna förbättra bilder med extremt låg upplösning. Detta bildmaterial kan komma från 
diverse övervakningskameror där det intressanta objektet endast utgör en väldigt liten del, i 
detta fall registreringsskyltar på förbipasserande bilar. 

Att skapa en högupplöst bild av en registreringsskylt utav ett fåtal lågupplösta bilder är ett 
välkänt problem med ett flertal förslag på metoder och lösningar.  

I denna rapport kommer vi att undersöka vilka metoder som passar bäst vid bildförbättring av 
registreringsskyltar. Vi kommer även att skapa ett användargränssnitt där man kan läsa in en 
bild och välja mellan att automatiskt hitta registreringsskylten i bilden eller att manuellt klippa 
ut den. Efter att man erhållit en bild innehållandes endast registreringsskylten ska de olika 
implementerade bildförbättringsmetoderna kunna användas. 

Slutligen diskuteras vilka för- och nackdelar de respektive metoderna har. Förslag på 
eventuella förbättringar och hur man kan utveckla dessa metoder vidare presenteras därtill. 



Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare på universitetet Sasan Goraan för den hjälp och kunskap 
han har bidragit med. Även vår examinator Daniel Nyström ska ha tack för sin feedback och 
tips som hjälpt oss i rätt riktning under arbetets initiala fas. Ett tack även till Niklas Appleby 
som varit vår handledare på SKL och bidragit med feedback och kunskap om problemet. Utan 
dessa skulle detta inte vara möjligt. 

 

Norrköping, 2015 

 
Emil Ågren, Martin Bengtsson  
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1 Inledning 
Här beskrivs vad som ledde fram till detta arbete, syftet med arbetet och även frågeställningar 
och avgränsningar som gjorts. Genomgång av teori som är bra att känna till vid läsning av 
efterföljande kapitel hittas i bilaga 1. Denna läsning rekommenderas för ökad förståelse. 

1.1 Bakgrund 
 

Det område som behandlar just bildförbättring av registreringsskyltar är inte ett outforskat 
område. Ett stort antal försök har tidigare gjorts med hjälp av olika algoritmer både inom 
allmän bildförbättring och mer specifikt för registreringsskyltar. Det som är den gemensamma 
nämnaren är att resultatet inte blir tillräckligt bra då man har väldigt lågupplösta bilder att 
utgå ifrån.  

 

Bildgruppen på enheten för dokument och informationsteknik hos SKL (Statens 
kriminaltekniska laboratorium) får in mängder av bildmaterial och liknande från polisiära 
utredningar. Detta material behöver ofta förbättras i avseende på upplösning, skärpa och 
kvalité i bilderna. Anledningen till att originalmaterialet håller så pass låg kvalité är att det 
ofta kommer från en övervakningskamera med låg videoupplösning. Videomaterialet är 
dessutom i de flesta fall filmat i utomhusmiljöer där väder och ljussättning varierar kraftigt. 
Det finns ytterligare faktorer som kan påverka kvalitén negativt. Däribland kamerans 
prestanda, videobandens kvalité och brister i överföringen från kamera till inspelning. Även 
värme i kameran kan påverka videokvalitén negativt i form av brus. 

 

Videomaterialet som SKL får in innehåller ibland registreringsskyltar på förbipasserande 
bilar. Dessa bilar kan exempelvis vara misstänkta eller bara intressanta att komma i kontakt 
med i en brottsutredning. Därför är det av högsta vikt att kunna förbättra videomaterialet till 
den grad att man kan avläsa registreringsskyltar för att gå vidare i en utredning. 

 

I detta arbete undersöks vilka algoritmer som fungerar bäst just för lågupplösta bilder av 
registreringsskyltar, med målet att nå tillräckligt goda resultat för att kunna läsa vad som står 
på skylten i så hög grad som detta är möjligt.  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Denna rapport ska ge en överblick och sammanställa ett antal algoritmer som kan användas då 
man vill förbättra lågupplösta bilder. Detta främst i fallet då bilden innehåller en 
registreringsskylt och källan är någon slags övervakningskamera med låg upplösning. 
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Diskussion kommer att föras om vilka metoder som kan vara värda att jobba vidare med, 
likaså vilka som kanske inte är värda att jobba vidare med.  

 

I en videosekvens finns det oftast ett flertal stillbilder av det intressanta objektet. Genom att 
utnyttja information från flera bilder är tanken att skapa en mer högupplöst och förbättrad bild 
av objektet. Genom att utgå från en eller flera bilder sammanställs ett antal algoritmer och hur 
pass bra de fungerar i sammanhanget. 

Finns det någon algoritm som är bättre än andra? Går det att förbättra de befintliga 
algoritmerna ytterligare? 

1.3 Avgränsningar 
 

Det finns en uppsjö av metoder och algoritmer som kan användas då man vill förbättra 
lågupplösta bilder. Målet har varit att genom efterforskning och informationssökning fokusera 
på de algoritmer som använts inom området tidigare eller kan ha stor potential att ge goda 
resultat just för registreringsskyltar. Därav har arbetet avgränsats till två olika algoritmer som 
vi anser har potential att generera goda resultat. 

1.4 Metod 
 

Genom att lägga mycket tid på informationssökning gällande problemställningen har arbetet 
baserats på ett antal tidigare rapporter inom området. Via en djup läsning av dessa 
publikationer och dess referenser har vi skaffat oss en bred grund av kunskap som sedan har 
kunnat användas för att ta egna beslut i de efterföljande implementationerna. Området är stort 
och det finns en mängd olika metoder för att förbättra bilder i olika avseenden. Det svåra har 
varit att avgöra vad som passar just för registreringsskyltar och vad som ens är värt att försöka 
implementera. Utifrån dessa implementationer har slutsatser dragits och förbättringar av 
algoritmerna har gjorts. Alla implementationer har gjorts i Matlab. 

1.5 Diskussion kring källor 
 

De källor som har använts är publikationer från de allra främsta inom området bildförbättring. 
Särskilt när det gäller DART-algoritmen som är en relativt ny algoritm i sammanhanget där 
det endast finns ett fåtal som har implementerat den. På så vis känns det som att man befinner 
sig i teknikens framkant när man arbetar med den. Samtidigt är det svårt att få perspektiv då 
den mesta informationen som går att hitta är skriven av samma återkommande personer. I 
övrigt har vi försökt att basera arbetet på publikationer som verkar ge lovande resultat och där 
det ligger på ett tekniskt plan som är rimligt att implementera. 
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1.6 Struktur 
Denna rapport kommer att inledas med att i nästa kapitel gå igenom grundläggande teori som 
kan vara bra att känna till för vidare läsning av rapporten. Sedan kommer ett kapitel om hur 
lokalisering av registreringsskylten i bilder har gjorts. De rent tekniska delarna gås igenom 
tillsammans med en förklaring över hur detta har implementerats. Därefter följer ett kapitel 
som förklarar de olika algoritmerna som har implementerats gällande bildförbättringen i 
arbetet. Avslutningsvis följer en diskussion där de olika algoritmerna jämförs för att sedan 
kunna dra slutsatser i sista kapitlet. 
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2 Lokalisering av registreringsskylt 

 
Ett första problem man stöter på är att hitta området i en bild där registreringsskylten befinner 
sig. Detta görs för att endast fokusera på att förbättra det som man är intresserad av. Genom 
att utesluta så mycket onödig information som möjligt sparas också mycket datorkraft i och 
med att beräkningarna blir färre.  

 

Lokaliseringen av registreringsskylten går att lösa på flera olika sätt. Här har fokus varit att 
låta användaren välja mellan två metoder. Den ena metoden fungerar automatiskt med hjälp 
av beräkningar på vertikala och horisontella projektioner och den andra fungerar helt manuellt 
genom att låta användaren markera det intressanta området. 

 

2.1 Horisontella och vertikala projektioner 

 
En bild kan vara antingen i färg eller i svartvitt/gråskala. Då man har en färgbild som startbild 
vill man först omvandla bilden till gråskala. Låt oss använda startbilden i figur 1 som 
exempel. 

 

 
Figur 1. Startbild för lokalisering av registreringsskylt. 

 
Det första som görs är att bilden omvandlas till gråskala med hjälp av MATLAB-funktionen 
rgb2gray. Den erhållna gråskalebilden kan ses i figur 2. 

 

Figur 2. Erhållen gråskalebild. 
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Med hjälp av gråskalebilden beräknas ett tröskelvärde. Detta tröskelvärde beräknas med hjälp 
av MATLAB-funktionen graythresh. Denna funktion använder Otsus metod för beräkning av 
tröskelvärdet [18].  

Bilden omvandlas till en binär bild med hjälp av MATLAB-funktionen im2bw, där varje pixel 
får värdet ett eller noll beroende på om gråskalevärdet ligger över eller under det beräknade 
tröskelvärdet från graythresh. Den binära bilden som erhålles efter denna operation kan ses i 
figur 3. 

 
Figur 3. Binär bild efter tröskling med Otsus metod. 

 
När den binära bilden är framtagen beräknas antalet vita pixlar i varje enskild kolumn (de 
pixlar som har värdet 1) och sammanställs som en vertikal projektion. Sedan sätts ett nytt 
tröskelvärde till ca 40 procent av projektionens maximala värde. Detta värde är något som har 
testats fram till vad som är optimalt. Om man inte skulle få önskat resultat kan denna variabel 
justeras. I projektionerna har tröskelvärdet markerats med en linje. Allt mellan linjens vänstra 
och högra skärningspunkt antas tillhöra registreringsskylten. De vertikala och horisontella 
projektionerna kan ses i figur 4 respektive 5. 

 

Figur 4. Vertikal projektion med antal ettor i varje kolumn, tröskelvärdet markerat. 
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Figur 5. Horisontell projektion med antal ettor i varje rad, tröskelvärdet markerat. 

I dessa projektioner ses antalet vita pixlar i varje kolumn respektive rad på den lodräta axeln. 
Således motsvarar de största svängningarna i projektionerna de största kontrastskilladerna i 
bilden. På den horisontella axeln ses pixlarnas positioner. För den vertikala projektionen 
motsvarar detta positionen i bilden på bredden. På samma sätt motsvarar den horisontella 
axeln i den horisontella projektionen positionerna i höjdled. Bilden är 320 pixlar bred och 149 
pixlar hög.  

Om antalet vita pixlar i en kolumn överstiger tröskelvärdet så sparas det som 
registreringsskyltens horisontella position [1]. På liknande sätt beräknas den vertikala 
positionen, och därefter sätts den slutgiltiga positionen för skylten. Sedan säkerställs att det är 
registreringsskylten man hittat i avseende på bredd och höjd. Detta görs i avseende på bredd 
genom att välja det området med störst bredd när det finns flera kandidatområden. Detta för 
att det största vita området i bilden oftast är registreringsskylten. Genom att på samma sätt 
välja det kandidatområde med störst höjd har man i de flesta fall hittat registreringsskylten.  

Slutligen klipps skylten ut ur startbilden med de positioner som hittats via beräkningarna på 
projektionerna med hjälp av tröskelvärdet. Först klipps originalbilden vid de positioner som 
hittades i den vertikala projektionen. Resultatet av detta ses i figur 6.  

 

Figur 6. Originalbilden har klippts vid den beräknade horisontella positionen. 
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Sedan klipps den resulterande bilden på de höjdpositioner som hittades i den horisontella 
projektionen. Detta ger det slutgiltiga resultatet med den urklippta registreringsskylten som 
visas i figur 7. 

 

 

Figur 7. Den erhållna bilden har klippts även vid de beräknade positionerna i höjdled. 

 
De stora skillnaderna i kontrast i registreringsskyltens utkanter, tack vare skyltens vita 
område, gör att den relativt enkelt går att hitta med denna metod. Samtidigt uppkommer ett 
frågetecken. Vad händer om bilen är vit? 
 
Ett exempel på detta följer nedan, där bilen är vit och bilden får genomgå exakt samma 
operationer som tidigare. Startbilden ses i figur 8. 
 

 
Figur 8. Startbild för registreringsskylt på vit bil. 

Bilden får precis som tidigare genomgå de olika stegen, från omvandling till gråskalebild, 
binär bild och beräkning av projektioner, till den slutliga klippningen av bilden. När bilden 
har klippts vid de beräknade positionerna för registreringsskylten fås resultatet som ses i figur 
9. 

 

Figur 9. Erhållen resultatbild för den vita bilen. 

I resultatbilden ses att klippningens bredd blivit alldeles för bred. Anledningen till detta är 
bidraget till antalet vita pixlar, som även kommer från bilens färg och inte enbart från 
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registreringsskylten. Detta gör att det blir svårt att urskilja vart skyltens position är. Detta blir 
ännu tydligare i den vertikala projektionen som ses i figur 10. 

 

Figur 10. Vertikal projektion på vit bil. 

Här kan man se att det inmarkerade tröskelvärdet på 40% inkluderar flera av projektionens 
toppar, även utanför det tydliga mittpartiet med högre nivåer. Detta gör att resultatbilden får 
en alldeles för stor bredd. Lösningen på problemet är att höja tröskelvärdet tills resultatet blir 
mer önskvärt. Efter en höjning av tröskelvärdet från de tidigare 40% till 50% fås en 
resultatbild som mer noggrant innehåller registreringsskyltens positioner. Denna ses i figur 
11. För de flesta fall har värdet 40% visat sig fungera bra och kan ses som ett bra värde att 
utgå ifrån. Om värdet behöver justeras så kan detta göras dynamiskt. 

 

Figur 11. Resultatbild efter höjning av tröskelvärdet. 

 

2.2 Manuellt beskärningsverktyg 
 
Den andra metoden som implementerats är tänkt att användas om den första metoden inte 
skulle generera tillräckligt bra resultat, eller om användaren bara föredrar att sköta 
markeringen manuellt.  

 

Användaren läser som vanligt in sin bild och kan därefter välja det implementerade 
beskärningsverktyget på knappen Crop Image. Med verktyget får användaren markera ett 
område i den inlästa bilden som ska beskäras. Detta görs i Matlab med funktionen imcrop 
som tillåter användaren att markera det område som ska beskäras. Det markerade området 
sparas som en ny bild och den gamla bilden byts ut mot den nya. När användaren är färdig går 
denne vidare till bildförbättringen med den beskärda bilden.  
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Ett exempel på hur detta kan gå till ses i figur 12 nedan, där användaren har markerat det 
intressanta området som ska beskäras. 

 

 
Figur 12. Användargränssnitt för manuellt beskärningsverktyg. 

Det markerade området generar efter beskärningen ett resultat som kan ses i figur 13. 

 

Figur 13. Manuell beskärning från Startbilden i figur 12. 
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3 Algoritmer 

Det finns många olika algoritmer som kan användas för bildförbättring. Här presenteras de två 
algoritmer som har implementerats i detta arbete. Dessa kallas DART och POCS, där DART i 
grund och botten fungerar mer som en återskapande algoritm, medans POCS är helt och hållet 
bildförbättrande. 

3.1 DART 

DART står för Discrete Algebraic Reconstruction Technique och algoritmen är egentligen en 
algoritm för att återskapa bilder till sitt originalskick. Startbilden är normalt sett en högupplöst 
bild som man sedan genererar lågupplösta bilder från. Från startbilden beräknar man även en 
projektionsmatris. De lågupplösta bilderna, tillsammans med projektionsmatrisen, används 
sedan för att återskapa originalbilden i ett flertal steg. I figur 14 ses ett flödesschema över hur 
DART-algoritmen fungerar [2]. 

 

Figur 14. Flödesschema över DART-algoritmen. 

 

3.1.1 ARM-rekonstruktion 
Det finns ett flertal olika ARM-metoder, där de vanligaste är ART, SART och SIRT [2]. 
Denna initiala del utförs för att beräkna den projektionsmatris som används senare i 
processen, men den skapar även ett flertal lågupplösta bilder från originalbilden. Dessa 
återskapar tillsammans med projektionsmatrisen en bild som används som startbild i den 
itererande delen av DART-algoritmen. I det här fallet har SIRT (Simultaneous Iterative 
Reconstruction Technique) valts som den initiala rekonstruktionsmetoden. De exempelbilder 
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som visas nedan baseras på originalbilden som ses i figur 15. Om originalbilden skulle vara 
en färgbild så omvandlas den till gråskala med hjälp av MATLAB-funktionen rgb2gray innan 
SIRT-algoritmen påbörjas. 

 

Figur 15. Originalbild. 

Här följer en kortfattad beskrivning av SIRT-algoritmen [3].  

Först beräknas projektionsmatrisen utifrån originalbilden. Detta görs med hjälp av 
radontransformen. Radontransformen beräknar bildens intensitet sett från ett antal förvalda 
projektionsvinklar, exempelvis från noll till 180 grader. Radontransformen ses i ekvation 1. 畦血岫�岻 = 訣 =  ∫ 血岫捲岻|穴捲|�   (1) � representerar alla de linjer som intensiteten ska beräknas längs, vilket beror på vilken vinkel 
som valts. Startbilden representeras av 血岫捲岻. I MATLAB har funktionen radon använts på 
startbilden, med ett intervall för projektionsvinkeln från noll till 180 grader. 
Projektionsmatrisen är resultatet av radontransformen och ett exempel kan ses i figur 16. 

 

Figur 16. Exempel på hur projektionsmatrisen g kan se ut. 

Efter detta genomförs SIRT-iterationerna (den återskapande delen) enligt ekvation 2. 血賃+怠 = 血賃 + 畦痛岫訣 − 畦岫血賃岻岻  (2) 

Här är 血賃+怠 den rekonstruerade bilden, medans 血賃 är startbilden för den nuvarande iterationen. 畦痛 är den inversa radontransformen och beräknas på uttrycket 訣 − 畦岫血賃岻, vilket ger upphov 
till den återskapade bilden. Projektionsmatrisen som tidigare beräknats representeras av 訣, 
medans en ny radontransform 畦 beräknas på den nuvarande iterationens startbild 血賃. Slutligen 
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erhålles resultatet av SIRT som en bild 血賃+怠 enligt ekvation 11. Denna bild kallas i 
kommande beräkningar för �.  

3.1.2 Segmentering 
Bilden � segmenteras nu som ett första steg i DART-algoritmens itererande del. Den 
segmenterade bilden utgörs av 嫌岫建岻 = 堅岫捲痛−怠岻 där 捲痛−怠 representerar den nuvarande bilden, 
som är detsamma som �. 建 är ett index som ökar för varje iteration som görs och beskriver 
vilken bild i ordningen detta är. 堅 är segmenteringsfunktionen och fungerar enligt ekvation 5. 
Alla bilden �:s gråskalevärden samlas sedan i en vektor, ekvation 3. � = {喧怠, 喧態, … , 喧鎮}   (3)  

Därefter beräknas lika många tröskelvärden, som ett genomsnitt mellan de närliggande 
gråskalevärdena enligt ekvation 4.  �� =  椎�+椎�+迭態     (4) 

Gråskalebilden loopas sedan igenom och för varje pixel jämförs pixelvärdena med 
tröskelvärdena. Om pixelvärdet ligger över tröskelvärdet så sätts ett nytt värde på pixeln, taget 
från tröskelvärdets motsvarande värde i gråskalevektorn. Annars får pixeln behålla sitt 
tidigare värde, enligt ekvation 5. Här är 兼 och 券 pixelpositioner i gråskalebilden �. 喧怠, 喧態, … , 喧鎮 är bildens gråskalevärden från vektorn �, där 喧怠 är första pixelns gråskalevärde 
och så vidare. Se även bilaga 2 för hur detta fungerar som kod i MATLAB. 

嫌岫建岻 =  { 喧怠 ∶ 岫�岫兼, 券岻 <  �怠岻喧態 ∶ 岫�怠  ≤ �岫兼, 券岻  <  �態岻喧鎮 ∶ 岫�鎮−怠  ≤ �岫兼, 券岻岻   (5) 

3.1.3 Fria pixlar 
De fria pixlarna utgörs av bildens kantpixlar tillsammans med ytterligare pixlar som slumpas 
fram. De fria pixlarna sparas som en ny binär bild, 戟, med samma storlek som originalbilden, 
där de fria pixlarna får värdet 1 och övriga pixlar får värdet 0. För att fastställa de fria pixlarna 
beräknas först kantpixlarna, 稽, i bilden. 

Detta görs genom att loopa igenom pixlarna i den segmenterade bilden 嫌岫建岻, och kolla 
värdena på dess närliggande pixlar. Dessa närliggande pixlar har i detta fall valts som de åtta 
pixlar som närmast omger varje pixel. Alltså de pixlar som ligger inom en radie av en pixel i 
alla riktningar. Om något värde skiljer sig från pixelns värde så sparas pixeln som en 
kantpixel, se bilaga 3. Detta fungerar allra bäst om bilden i förväg har gjorts om till en binär 
bild. Den resulterande bilden sparas som en binär bild 稽, där kantpixlarna får värdet ett och 
övriga pixlar får värdet noll, denna ses i figur 17. 
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Figur 17. Exempel på hur de sparade kantpixlarna kan se ut. 

Kantpixlarna är som nämnts en del av de fria pixlarna 戟. För att erhålla resterande fria pixlar 
slumpas ytterligare vita pixlar ut i bilden som innehåller kantpixlarna. Eftersom kantpixlarna 
ska ingå i de fria pixlarna så sätts 戟 = 稽 redan före de slumpmässiga pixlarna beräknas. 
Därefter läggs dessa till i 戟.  

Slumpningen görs med en förutbestämd sannolikhet som i detta fall valts till 50%. Det som 
görs är att slumpmässiga svarta pixlar omvandlas till vita pixlar, se bilaga 4. Detta görs genom 
att slumpa ett decimaltal mellan 0 och 1. Med en sannolikhet på 50% så kontrolleras om det 
slumpade decimaltalet ligger över な − ど.の, där ど.の är sannolikheten. Resultatbilden från detta 
blir en binär bild som innehåller både kantpixlar och de slumpade pixlarna. Eftersom denna 
process görs slumpmässigt så kommer det att bli annorlunda för varje iteration i DART-
processen, vilket möjliggör för bilden att förändras i olika områden vid varje iteration. De fria 
pixlarna ses i sin helhet i figur 18. 

 

Figur 18. Fria pixlar, som består av kantpixlar och slumpade pixlar. 

 

3.1.4 Fasta pixlar 
De fasta pixlarna är de pixlar som fortfarande är svarta, alltså de pixlar som har pixelvärdet 
noll i bilden 戟. Dessa pixlar får nu nya värden, som motsvarar gråskalevärdena från 
motsvarande pixel i den segmenterade bilden 嫌岫建岻. De vita pixlarna i 戟 får nya värden från 
motsvarande pixel i originalbilden. På så sätt har alla pixlar nu fått nya värden och dessa 
värden sätts samman till en ny bild som sedan används som startbild i de kommande 
återskapande iterationerna. Vi kallar denna bild 桁. 

3.1.5 ARM -rekonstruktion återigen 
För att återskapa bilden använder man samma ARM-algoritm som användes i det allra första 
steget, SIRT i det här fallet. Bilden som togs fram utifrån de fasta pixlarna, 桁, används som 
startbild och det är i detta steg som projektionsmatrisen skall användas som vi tidigare 
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beräknade. Projektionsmatrisen 訣 används på samma sätt som tidigare med skillnaden att 
beräkningarna nu görs på den bild som innehåller de fasta och fria pixlarna med sina nya 
värden, alltså bilden 桁. För ökad förståelse för hur detta steg går till, läs avsnitt 4.1.1 om 
ARM-rekonstruktion och anta att input-bilden 血賃 nu ersätts med bilden 桁. Resultatet av 
rekonstruktionen kan ses i figur 19. 

 

Figur 19. Resultatbild. 

 

 

3.2 POCS 

POCS står för Projection Onto Convex Sets och är en slags super-resolutionmetod som 
fungerar iterativt. Super-resolution syftar på processen att ta fram en bild av högre upplösning 
från en eller flera lågupplösta bilder. Dessa lågupplösta bilder bör vara bilder av samma scen 
som skiljer sig så lite som möjligt från varandra i avseende på vinkel och position av objekt i 
scenen. Genom att endast uppsampla och interpolera dessa lågupplösta bilder erhåller man en 
bild med högre upplösning (större antal pixlar), men den innehåller fortfarande samma 
detaljrikedom som de lågupplösta bilderna. Det som åstadkoms med super-resolution är att en 
högre detaljrikedom erhålls. Super-resolutionprocessen genererar de saknade högfrekventa 
komponenterna i bilden och minimerar utjämning, oskärpa och brus. 

Från de lågupplösta bilderna får man bara den mängd information som antalet pixlar 
beskriver. Därför kommer man i den högupplösta bilden att få många okända värden. De 
okända pixelvärdena sätts initialt till noll. I nästa steg kommer bilden att passera genom ett 
lågpassfilter med en normaliserad brytfrekvens som antas vara den maximalt tillåtna 
frekvensen. Detta resulterar i oskärpa i bilden och de okända pixlarna får nya interpolerade 
värden tack vare filtrets påverkan. De kända pixelvärdena har också genomgått förändringar 
som ett resultat av filtreringen. I nästa steg återställs de ursprungliga värdena för de kända 
pixlarna och beräknar nya värden för de okända pixlarna, återigen med hjälp av interpolation. 
Interpolationen fungerar som en utjämningsfunktion som appliceras mellan närliggande 
pixlar. Därefter upprepas hela processen [4]. 

 

Trots att metoden är ganska snabb så har den några nackdelar. Den resulterande högupplösta 
bilden får artefakter i närheten av kanterna. Dessutom så förlitar den sig tungt på det faktum 



 

16 
 

att de kända pixelvärdena är de värden som ska erhållas i den rekonstruerade högupplösta 
bilden. Med andra ord förutsätts det att de lågupplösta bilderna är nedsamplade versioner av 
den förväntade högupplösta bilden utan lågpassfiltrering. Dessutom bör de också vara helt fria 
från brus. Därför är det inte möjligt att kompensera effektivt för oskärpa och brusigt data. 

POCS är en metod för att höja upplösningen i bilder med en förutbestämd faktor. Från en 
uppsättning av fyra lågupplösta och skiftade bilder konstrueras en ny bild med upplösningen 
som bestäms av faktorn. Om faktorn är 8 så blir den högupplösta bilden åtta gånger så stor 
som de lågupplösta. En mindre del i centrum av frekvensdomänen hos bilderna används för 
att beräkna de exakta skiftningarna. När de relativa bildpositionerna är kända kan en högre 
upplösning konstrueras med hjälp av POCS-algoritmen. En uppsättning av lågupplösta bilder 
används, vilka tagits i något olika lägen, för att rekonstruera en högupplöst bild av samma 
scen. 

En stor utmaning inom super-resolution är att skillnaderna mellan de lågupplösta bilderna 
måste estimeras så bra som möjligt. Ju bättre denna estimering beräknas, desto bättre blir den 
högupplösta bilden. Det som skiljer bilderna är ofta om kameran eller objekt i scenen rör sig, 
kamerans fokus eller en kombination av dessa båda. Skillnaden mellan bilderna beräknas före 
själva POCS-algoritmen påbörjas och denna estimering är avgörande för resultatet. 

De flesta metoderna inom super-resolution består av dessa två huvudsakliga steg. Först 
registreringssteget, där skillnader mellan de lågupplösta bilderna beräknas. I det andra steget 
skapas den högupplösta bilden med den valda metoden som dessutom iterativt förbättrar 
detaljrikedomen. 

 

3.2.1 Registrering 
Registreringsalgoritmen utvecklades först för endimensionella signaler [5]. Signalen 
konverteras till frekvensdomänen med hjälp av fouriertransform. I denna algoritm har man 嫌岫建岻, som är en bandbegränsad kontinuerlig signal med maximal frekvens 血陳�掴. Denna signal 
samplas på tidpunkterna i ekvation 6 med en samplingsfrekvens  血鎚 och  血鎚 > 血陳�掴 .  Här är 劇 = 怠�濡. 建待, 建待 + T,  建待 + にT, … 建待 + NT  (6) 

Detta resulterar i en samplad signal  嫌怠[券],  券 = ど,な,に, … , �. Vi samplar nu 嫌岫建岻 igen, med 
samma samplingsfrekvens 血鎚, men vid tidpunkterna i ekvation 7, som skiftas av en okänd 
förskjutning jämfört med de första tidpunkterna. 建待 + �, 建待 + 劇 + �, 建待 + に劇 + �, … , 建待 + �劇 + � (7) 

Vi kallar denna samplade signal 嫌態[券], 券 = ど,な, … , �.  
Om  血鎚 satisfierar Nyquistkriteriumet  血鎚 > に血陳�掴, så kan 嫌岫建岻 bli perfekt återskapad från 
antingen 嫌怠[券] eller 嫌態[券], och skiftningen δ, även om den inte behövs eftersom 嫌岫建岻 redan 
har rekonstruerats, kan härledas från de två rekonstruktionerna med hjälp av en 
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korrelationsberäkning [6]. Denna beräkning görs genom att dividera 嫌怠[券] med 嫌態[券] 
elementvis. Resultatet av divisionen är korrelationen mellan de båda signalerna i 
frekvensdomänen. Därefter beräknas fasskillnaden i radianer med hjälp av ekvation 8 [7]. � = ∆痛� に� = �迭�濡 に� = �血鎚に�  (8) 

När fasskillnaden � är beräknad väljs en central del av frekvensspektrumet i varje signal ut. 
Frekvensspektrumet är omfånget av de olika frekvenser som signalerna innehåller. Storleken 
på denna centrala del kan väljas godtyckligt, men skall vara samma för de båda signalerna.  

Direkt korrelationsberäkning är omöjlig, eftersom den utjämnande effekten medför att de två 
signalerna blir olika. Men eftersom  血陳�掴 <  血鎚, har 嫌怠[券] och 嫌態[券] även en del som saknar 
utjämning, särskilt för frekvenserna |血| <  血鎚 − 血陳�掴. Det är sedan möjligt att tillämpa ett 
lågpassfilter till   嫌怠,鎮墜栂[券] och  嫌態,鎮墜栂[券]. Om vi antar att energin hos 嫌岫建岻 är skild från noll i 

frekvensbandet −血鎚 +  血陳�掴 < 血 <  血鎚 −  血陳�掴, så kan � beräknas från  嫌怠,鎮墜栂[券] och  嫌態,鎮墜栂[券] med hjälp av en korrelationsberäkning. Denna beräkning utförs på samma sätt som 
tidigare genom att dividera de båda filtrerade signalerna elementvis för att erhålla skillnaden 
mellan de båda i frekvensdomänen. 

Eftersom bilder är tvådimensionella behöver registreringsalgoritmen användas lite 
annorlunda. Detta görs enkelt genom att istället utföra samtliga beräkningar på signalens båda 
dimensioner separat. I fallet för bilder innebär detta att man utför beräkningarna var för sig på 
rader och kolumner.  

Den tvådimensionella signalen kan kallas för 堅岫捲, 検岻 och har en horisontell maxfrekvens 血陳�掴,ℎ och en vertikal maxfrekvens 血陳�掴,塚. Man samplar nu på samma positioner som 

tidigare, med skillnaden att det görs för både 捲 och 検, alltså både horisontellt och vertikalt. 
Som tidigare kan signalerna lågpassfiltreras för att sedan erhålla � = 岫�掴, �槻岻 genom en 

korrelationsberäkning där de båda signalerna divideras med varandra. 

 

3.2.2 Skapa högupplöst bild 
Efter registreringen används POCS-algoritmens itererande del för att skapa den högupplösta 
bilden [8]. Vi antar att den högupplösta bilden tillhör två konvexa linjära mängder. Genom 
upprepade projektioner konvergerar algoritmen iterativt till den önskade bilden i skärningen 
mellan de två mängderna, se figur 20. 
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Figur 20: Två konvexa linjära mängder med projektioner och hur de itereras. 

 

Den ena mängden består av alla kända sampelvärden, medans den andra mängden består av 
de okända samplingarna. Dessa mängder baseras på uppsättningen med lågupplösta bilder 
som här representeras av 訣岫兼怠, 兼態, 倦岻, där 兼怠 och 兼態 är pixlarnas positioner i x-led och y-
led och 倦 anger tidpunkten. Tidpunkten i detta sammanhang är tidsskillnaden mellan bilderna, 
då man antar att de tagits ur en sekvens med bilder. Här innebär 倦 därmed vilken lågupplöst 
bild pixeln tillhör. Värden på okända pixelpositioner sätts till noll initialt. Slutligen definieras 
en konvex sluten mängd för varje enskild pixel som tillhör 訣岫兼怠, 兼態, 倦岻, dessa mängder ses i 
ekvation 9. 系痛認岫兼怠, 兼態, 倦岻 = {検岫券怠, 券態, 建追岻: |堅岫槻岻岫兼怠, 兼態, 倦岻| ≤ �待岫兼怠, 兼態, 倦岻} (9) 

I ekvationen är 検岫券怠, 券態, 建追岻 en godtycklig medlem i varje enskild mängd, där 券怠 och 券態 
representerar pixelpositioner i x-led och y-led och 建追 representerar tidpunkten. 堅岫槻岻岫兼怠, 兼態, 倦岻 motsvarar resten vid beräkningen, mer om detta följer. Slutligen representerar �待岫兼怠, 兼態, 倦岻 en slags felmarginal som avgör om resten tillhör mängden. Om resten 
exempelvis är för stor så tillhör den kanske inte mängden, och ger således ingen påverkan till 
resultatet. 

Efter att dessa mängder definierats så definieras även lågpassfiltret som skall användas på de 
kända samplingarna. Detta lågpassfilter reducerar detaljrikedomen och ger en slags suddig 
effekt till bilden. Lågpassfiltret definieras som ℎ痛認岫券怠, 券態; 兼怠, 兼態, 倦岻. 
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Sedan används värdena från translationsestimeringen, som beräknades tidigare, för att 
förflytta de lågupplösta bilderna i x-led och y-led så att de matchar referensbilden. Resultatet 
av detta är den initiala bilden som här kallas för 血待岫券怠, 券態, 倦岻. Nu tar de bildförbättrande 
iterationerna vid. Vid varje iteration utförs två projektioner. Först beräknas resten 堅岫槻岻岫兼怠, 兼態, 倦岻 enligt: 堅岫槻岻岫兼怠, 兼態, 倦岻 = 訣岫兼怠, 兼態, 倦岻 − ∑ 検岫券怠, 券態, 建追岻岫津迭,津鉄岻 ∗ ℎ痛認岫券怠, 券態; 兼怠, 兼態, 倦岻 (10) 

Det som händer i ekvationen är att bilden projiceras på mängden av kända samplingar genom 
att applicera lågpassfiltret på dessa. I ekvationen innebär * faltning. Lågpassfiltret gör så att 
delar av de okända värdena får nya värden beroende på om de har någon känd pixel i sin 
närmaste omgivning. 

Härnäst bakprojiceras resten  堅岫槻岻岫兼怠, 兼態, 倦岻 på mängden av okända samplingar. Detta 
innebär att de initiala värdena från de lågupplösta bilderna tilldelas till de kända 
samplingarna. I och med detta återfår den nuvarande högupplösta bilden sina tidigare kända 
värden, samtidigt som ytterligare värden har tillkommit från den första projektionen tack vare 
lågpassfiltret. 

Den itererande delen som innehåller de båda projektionerna upprepas tills det valda stopp-
kriteriet uppnåtts. Vanligtvis väljs stopp-kriteriet som ett förutbestämt antal iterationer. 

Ytterligare detaljer om hur POCS går till kan läsas i det kommande avsnittet om hur detta har 
implementerats [4]. 

3.2.3 Implementation 
I följande exempel visas hur registrering av bilder och användning av POCS-algoritmen har 
implementerats. Hur det hela fungerar syns tydligt på de bilder som visas, steg för steg.  

Det första som görs är att läsa in fyra stycken lågupplösta bilder, med vissa små skillnader i 
placering av registreringsskylten. Dessa fyra bilder lagras i en lista för vidare användning. 
Startbilderna kan ses i figur 21 nedan. Dessa är nedsamplade versioner av ett fotografi som 
tagits för att erhålla en låg upplösning. 

 

Figur 21. Lågupplösta inputbilder. 

I detta fall är de fyra inputbilderna 44 pixlar breda och 16 pixlar höga, samt har tre 
färgkanaler. För vidare behandling av dessa bilder behövs ytterligare information om bilderna, 
såsom bitdjup och antal sampel per pixel. För att ta reda på det används en MATLAB-
funktion som heter imfinfo. Vid användning av denna funktion erhålles en hel del information 
om varje bild, bland annat det vi söker, bitdjup och antal kanaler i bilden. 

Bitdjupet är ett heltal som indikerar antalet bits per pixel i bilden och sampels per pixel är 
antalet komponenter per pixel. Antalet sampels per pixel är vanligtvis 1 för gråskalebilder och 
3 för RGB-bilder (färgbilder). För att återgå till inputbilderna har vi erhållit informationen att 



 

20 
 

bitdjupet är 24 och antalet sampels per pixel är 3. Med hjälp av denna information beräknas 
antalet bitar per pixel, som blir 8. Detta ger に8, som motsvarar 256 stycken olika 
intensitetsvärden, från 0 till 255. Därefter divideras alla bildens intensitetsvärden med 255 för 
att få mer lätthanterliga värden som hamnar mellan 0 och 1. Slutligen omvandlas bilden till 
gråskala ifall den är en färgbild. Dessa förberedande steg kan ses som MATLAB-kod i bilaga 
5. Bildernas utseende efter dessa steg kan ses i figur 22. 

 

Figur 22. Inputbilder efter de förberedande stegen. 

 

När bilderna nu har förbearbetats är det dags att göra en estimering av translationen mellan 
dessa bilder. Translationen är det som skiljer bilderna gällande positionering av 
registreringsskylten. Dessa skillnader i position är väldigt små, men samtidigt är det ytterst 
viktigt att korrigera detta för att få ett bra slutresultat. För att åstadkomma denna korrigering 
behöver man använda någon av bilderna som referensbild. Referensbilden har i detta fall valts 
som den första bilden, alltså den längst till vänster i figur 22. Translationen kommer därmed 
att vara hur mycket som skiljer mellan referensbilden och var och en av de övriga bilderna i 
förflyttning. 

Referensbilden fouriertransformeras till frekvensplanet med hjälp av MATLAB-funktionerna 
fft2 och fftshift. När detta är gjort görs ett antal operationer i tur och ordning på en bild i taget 
av de återstående tre bilderna. Först fouriertransformeras de till frekvensplanet på samma sätt 
som tidigare gjorts med referensbilden. Därefter ersätts alla nollor i bilden med ett väldigt litet 
tal, detta på grund av att undvika division med noll i nästa steg. Nu divideras varje element 
ifrån referensbilden med elementen i de övriga bilderna, en bild i taget. Detta ger hur 
referensbilden förhåller sig till de övriga bilderna i frekvensdomänen, element för element. 
Sedan används MATLAB-funktionen angle på resultatet. Det som erhålls från angle är 
skillnaden i fasvinkel i radianer, som senare behövs för att korrigera translationsskillnaden 
mellan bilderna.  

I nästa steg bestäms den centrala delen av frekvensspektrumet som skall användas. I detta fall 
har värdet 5 valts som ett exempel. Detta innebär att startpositionen för höjden kan beräknas 
genom att ta höjden på bilden dividerat med 2, och därefter subtrahera med 5. Höjdens 
slutposition beräknas på samma sätt, med skillnaden att värdet 5 adderas. Samma beräkningar 
görs även för bredden och resultatet blir ett område i centrum av frekvensspektrumet, se figur 
23. 
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Figur 23. Centrum av frekvensspektrumet. 

 

Sedan räknas koordinaterna ut för de pixlar som ingår i området. Detta sparas därefter som en 
vektor för x-värden och en vektor för y-värden. Även skillnaderna i fasvinkel, som räknades 
ut tidigare, sparas till en vektor som får innehålla alla dessa vinkelvärden som ingår i området. 
Det som nu har erhållits är tre vektorer som endast berör det valda området och motsvarar 
pixelkoordinater för alla pixlar i området och varje pixels värde i fasvinkelskillnad.  

Sista steget i translationsestimeringen är att beräkna minsta kvadratlösningen för lutningen av 
fasskillnadsplanet. Det görs genom att först spara de båda vektorerna för x- och y-värden som 
en matris. I matrisen läggs även en tredje kolumn till som endast innehåller ettor. Därefter 
beräknas minsta kvadratlösningen mellan denna matris och vektorn för fasvinkelskillnaderna 
med hjälp av MATLAB-funktionen ”\”. Funktionen returnerar minsta kvadratlösningen om 
matrisens storlek är MxN samtidigt som vektorn har M stycken rader. Resultatet ges i form av 
två numeriska värden för varje bild som sedan skalas om för att matcha hela bildens storlek. 
Dessa värden som erhållits sparas i en matris i storleken (antal bilder) x 2. Matrisen innehåller 
de translationer som man behöver göra  för varje bild jämfört med referensbilden. Första 
raden är referensbilden, andra raden är andra bilden och så vidare, med respektive bilds 
förflyttningar i y- och x-led. Detta illustreras i figur 24. Den mest väsentliga MATLAB-koden 
för translationsestimeringen kan ses i bilaga 6. 
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Figur 24. Translationsmatrisens förhållande till bildernas förflyttning. 

 

När estimeringen av translationsvärden är färdig är nästa steg att påbörja POCS-algoritmen. 
Även här används referensbilden som en startpunkt och fungerar som startbilden i POCS-
algoritmens initiala del. Bilden förstoras först med en faktor som anses lämplig, i detta fall har 
en faktor 8 valts. Faktorn 8 visar på ett bra sätt POCS-algoritmens förmåga att både förstora 
en bild rejält, samtidigt som ett bra resultat erhålls i form av bildförbättring. Detta innebär att 
resultatbilden blir 8 gånger så stor som startbilden i både bredd och höjd. Detta görs med hjälp 
av MATLAB-funktionen upsample som förstorar startbilden med den valda faktorn och fyller 
ut tomrummen med nollor. Eftersom startbilden är väsentligt mindre än den uppsamplade 
bilden så uppstår dessa tomrum, just på grund av att informationen i startbilden inte räcker till. 
Den uppsamplade versionen av startbilden kan ses i figur 25. 

 

Figur 25. Uppsamplad version av startbilden. 
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Eftersom startbilden var 16 pixlar hög och 44 pixlar bred så blir nu den uppsamplade bilden 
128 pixlar hög och 352 pixlar bred. 

Därefter sparas de positioner där pixelvärdena i den uppsamplade bilden skiljer sig från noll i 
en vektor med hjälp av MATLAB-funktionen reshape. En matris 桁 i samma storlek som den 
uppsamplade bilden skapas. Denna innehåller endast nollor initialt. Matrisen 桁 fylls sedan 
upp med den uppsamplade bildens värden som är skiljda från noll, detta med hjälp av vektorn. 
I efterföljande steg fylls 桁 på med fler värden från de övriga bilderna. 

När den uppsamplade bilden behandlats uppsamplas de tre övriga bilderna på samma sätt. 
Bilderna ligger dock inte på rätt plats i förhållande till referensbilden, men med hjälp av den 
tidigare beräknade translationsestimeringen kan deras positioner korrigeras. Med hjälp av 
MATLAB-funktionen shift förflyttas varje bild den sträcka i x- och y-led som tidigare räknats 
ut. Efter att denna förflyttning gjorts så matchar de olika bilderna referensbilden med 
avseende på skyltens position i bilderna. Nästa steg blir att återigen fylla på 桁 med värden, på 
samma sätt. Positioner för pixelvärden skilda från noll sparas i en vektor och dessa 
pixelvärden från respektive bild läggs in på motsvarande plats i matrisen 桁. Se figur 26-29 för 
att se 桁:s utveckling. 

 

Figur 26. Y innehållandes endast referensbilden. 

 

Figur 27. Y efter den andra bildens bidrag. 

 

Figur 28. Y efter den tredje bildens bidrag. 
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Figur 29. Y efter alla fyra bildernas bidrag. 

 

När 桁 nu har erhållits så används denna som startbild i de bildförbättrande iterationerna i 
POCS. Utifrån gedigen testning har antalet iterationer valts till 50 stycken, vilket förklaras 
senare. Det första som görs i varje iteration är att applicera ett lågpassfilter på matrisen 桁. Det 
som detta filter gör är att det ger en slags suddig effekt till bilden. Detta beror på att 
lågpassfiltret ger bidrag från varje pixel till omgivande pixlar, vilket innebär att pixlar som 
tidigare kan ha haft värdet 0, nu istället fått ett nytt pixelvärde.  

Efter detta itereras de fyra bilderna igenom återigen på samma sätt som tidigare, genom att 
varje uppsamplad och translaterad bilds pixelvärden ersätter motsvarande pixels värde i 
matrisen 桁. Det innebär att 桁 har fått en hel del nya pixelvärden tack vare lågpassfiltret, men 
samtidigt återfått sina initiala värden på de positioner där det från början fanns pixelvärden i 
de uppsamplade bilderna. Detta gör att matrisen 桁 utökas med fler pixelvärden för varje 
iteration som görs, och på så sätt erhålls ett bättre och bättre resultat (upp till en viss gräns 
som testats fram till cirka 50 iterationer). Hur 桁 utvecklas genom de 50 iterationerna kan ses i 
figur 30-34. Kodexempel från MATLAB som inkluderar lågpassfiltrets utseende ses i bilaga 
7. 

 

Figur 30. Y efter 10 iterationer. 

 

Figur 31. Y efter 20 iterationer. 
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Figur 32. Y efter 30 iterationer. 

 

Figur 33. Y efter 40 iterationer. 

 

Figur 34. Y efter 50 iterationer, resultatbild. 
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4 Resultat och diskussion 
De båda algoritmerna har nu beskrivits både när det gäller deras uppbyggnad och dess 
implementation. Vissa resultatbilder har kunnat ses tidigare i rapporten och här presenteras 
ytterligare resultatbilder. De resultat som erhållits diskuteras och förslag på eventuella 
förbättringar eller vidareutvecklingar av algoritmerna beskrivs kort. 

I kapitel 3 såg vi hur en registreringsskylt kan lokaliseras i en bild med hjälp av horisontella 
och vertikala projektioner. Exempel på två olika bilar med registreringsskyltar. I det fallet då 
bilen var vit lokaliserades ett område som var större än registreringsskylten, då denna hade 
samma färg som bilen. Vi såg att detta problem kunde lösas genom att höja tröskelvärdet tills 
resultatet blev som önskat. Om området som lokaliserats istället skulle vara för litet så går 
detta att lösa på samma sätt, med skillnaden att man istället sänker tröskelvärdet för att 
inkludera en större del av projektionerna. 

4.1 DART 

DART-metoden är en återskapande metod och ingen bildförbättrande metod i grunden. 
Kortfattat så tar DART-metoden en högupplöst bild, skapar ett antal lågupplösta bilder från 
denna, och försöker därefter återskapa den högupplösta bilden utifrån de lågupplösta. Tanken 
var här att implementera endast den del av DART-algoritmen som återskapar en högupplöst 
bild från ett antal lågupplösta, för att på så sätt få en bildförbättrande metod istället för en 
återskapande. Detta visade sig vara svårt med tanke på att man därmed är tvungen att gissa sig 
till den projektionsmatris som behövs för att återskapa bilden. När DART används som den är 
tänkt så beräknas projektionsmatrisen utifrån den högupplösta startbilden, vilket medför att 
den måste gissas om man istället utgår från lågupplösta bilder. Istället implementerades den 
fullständiga DART-metoden som den är tänkt att fungera. Resultatet ses i figur 35, där den 
vänstra bilden är den högupplösta startbilden och den högra bilden är den återskapade bilden. 

 

Figur 35. Startbild och resultatbild för DART. 

Vi ser att den återskapade bilden är väldigt lik startbilden, men saknar lite kvaliteter i skärpa 
och kontrast för att kunna anses vara lika bra som startbilden.  

4.2 POCS 
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Utgångspunkt för bildförbättringen med POCS-metoden var fyra stycken lågupplösta bilder 
med vissa små skillnader i positioneringen av registreringsskylten. Två olika uppsättningar 
med bilder användes, där den ena uppsättningen visades upp i POCS-implementationen 
tidigare. Implementationen genomfördes på samma sätt med de fyra lågupplösta bilderna som 
kan ses i figur 36 nedan. 

 

Figur 36. Fyra lågupplösta startbilder för POCS. 

Vi ser att det finns skillnader både i position och bildkvalitet i olika delar av bilderna. Ett bra 
exempel är de båda siffrorna längst till höger i bilderna, som är i det närmaste omöjliga att 
utläsa med säkerhet från dessa lågupplösta bilder. Efter att bilderna genomgått POCS-
metodens olika steg som tidigare beskrivits får vi en resultatbild som har fyra gånger högre 
upplösning (dubbelt så stor i både x-led och y-led). Denna resultatbild ses i figur 37. 

 

Figur 37. Resultatbild från de lågupplösta bilderna i figur 36. 

Vi ser att både bokstäver och siffror framträder mycket tydligare och det går nu att säga med 
relativt stor säkerhet vad som står på skylten. Däremot uppkommer även en del artefakter runt 
skyltens utkanter, vilket är typiskt för POCS-metoden. Eftersom man antar att de lågupplösta 
bildernas pixelvärden behålls även i den högupplösta bilden med relativa positioner kommer 
man att få ett blockaktigt utseende i bilden. När interpolation sker så genererar det störst 
skillnader där vi har stora skillnader i intensitet/frekvens. Störst skillnader i intensitet/frekvens 
har vi oftast i kanterna av objekt i bilden. Detta gör att artefakterna framträder i kanter. I figur 
37 kan dessa artefakter ses främst i skyltens utkanter, men även i bokstävernas och siffrornas 
utkanter i viss mån. [9] 

I figur 34 tidigare kunde vi se resultatet från den första uppsättningen med lågupplösta bilder. 
Dessa bilder hade upplösningen 44x16 pixlar. Vad händer om upplösningen är ännu lägre? 
För att undersöka detta gjordes även ett försök med fyra stycken bilder med upplösningen 
38x13 pixlar. Dessa lågupplösta bilder kan ses i figur 38. 

 

Figur 38. Startbilder med extra låg upplösning. 
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Från bilderna kan konstateras att det är väldigt svårt att avgöra vad som står på skylten. 
Bilderna fick genomgå samma procedur som de tidigare bilduppsättningarna och resultatet 
efter 50 iterationer kan ses i figur 39 nedan. 

 

Figur 39. Resultat av de extra lågupplösta bilderna. 

Resultatbilden är åtta gånger större än de lågupplösta bilderna och det är nu lite lättare att 
avgöra vad som står på skylten. Dock är det svårt att utläsa skyltens tecken med hundra 
procents säkerhet, även om den blivit tydligare. När alltför mycket information saknas från de 
lågupplösta bilderna kan vi konstatera att resultatet inte blir tillräckligt bra. Alla förbättringar i 
bilden ser vi dock som positivt, då alternativet är att avläsa en lågupplöst bild. 

Anledningen till att antalet iterationer för POCS-metoden har valts till 50 stycken är att det 
efter dessa 50 iterationer ej blir någon markant förbättring. Detta har konstaterats genom 
testning av antalet upp till 200 iterationer. Resultatet från denna testning kan ses i figurerna 
40-43. Dessa bilder är en fortsättning på resultatet vi såg tidigare i figur 30-34 från kapitlet 
om POCS-implementationen. 

 

Figur 40. Resultat efter 50 iterationer. 

 

Figur 41. Resultat efter 100 iterationer. 
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Figur 42. Resultat efter 150 iterationer. 

 

Figur 43. Resultat efter 200 iterationer. 
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5 Slutsats 
Slutsatser som kan dras gällande DART-metoden är att det är en relativt ny metod inom 
området och säkerligen går att utveckla ytterligare. I dagsläget fungerar DART-metoden som 
en bildåterskapande metod men vi tror att den går att utveckla till att istället vara 
bildförbättrande. Det som behöver göras för att åstadkomma detta är att ta fram en metod som 
klarar av att estimera projektionsmatrisen tillräckligt bra utifrån en bilds egenskaper. Genom 
att kunna estimera projektionsmatrisen utifrån lågupplösta bilder kan man direkt utgå därifrån 
för att skapa en mer högupplöst bild. Resultatet som detta skulle generera är svårt att förutse, 
men beror i högsta grad på hur pass bra man har lyckats estimera projektionsmatrisen. 

 

POCS-metoden är redan nu en bra metod för bildförbättring av lågupplösta bilder. Det som 
sätter vissa begränsningar är givetvis att en bild inte kan vara hur lågupplöst som helst, men 
även att man behöver ett flertal bilder tagna ur liknande vinkel för att kunna få ett bra resultat. 
Ett exempel som är högst relevant i detta fall är om man är intresserad av en registreringsskylt 
som förekommer i en övervakningsvideo där den kanske endast är synlig under 3-4 bildrutor. 
Då krävs att dessa få bildrutor har ungefär samma vinkel för att ett bra resultat ska kunna 
uppnås. Givetvis gör registreringen i POCS-metoden ett bra jobb, men endast då det skiljer 
ytterst lite mellan vinklar och positionering. 

 

För att nämna resultatet som POCS genererar kan ett problem vara artefakterna som uppstår. 
Oftast kanske de inte stör utläsandet av skylten särskilt mycket, men det kan ändå vara 
önskvärt att slippa artefakter. En lösning på detta är att använda en såkallad 
artefaktsreducerande metod i efterhand på resultatbilden. Ett exempel på en sådan metod är 
Gibbs artefaktsreducerande metod [10].  

 

Vi konstaterar att det med största sannolikhet går att ytterligare förbättra och utveckla både 
DART och POCS för att använda till bildförbättring av lågupplösta bilder av 
registreringsskyltar. Den metod som vi anser vara mest lovande i dagsläget är POCS, som 
redan levererar bra och användbara resultat, trots sina begränsningar. Vi kunde tidigare se att 
efter 50 iterationer fås inga direkt märkbara förbättringar. Därför kunde det konstateras att 50 
iterationer räcker för att uppnå ett optimalt resultat med POCS. 

 

Bildgruppen hos SKL ser potential i arbetet och kommer med stor sannolikhet att se tillbaka 
på det när de framöver ska ta fram sin nästa lösning på problemet med lågupplösta bilder. Då 
det är statligt så ställs höga krav på programkoden, vilket innebär att vem som helst inte kan 
skriva kod för användning hos dem. Därav kommer troligtvis inte vår kod att kunna användas 
direkt, utan mer som ett bra första steg i utvecklingen av den nya lösningen. Förhoppningen är 
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att vår analys av DART- och POCS-algoritmerna ska vara tillräckligt för att de ska kunna ta 
beslut om vad de vill satsa på för framtida förbättring av lågupplösta bilder. 
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Bilaga 1 
Här förklaras kort några teoretiska begrepp som kan vara bra att känna till vid läsning av 
rapporten för att förstå genomförandet och koden bättre. 

Konvex linjär mängd 

I matematiken, speciellt inom optimeringsläran, kan man prata om konvexa linjära mängder. 
Dessa mängder kan förklaras genom att man väljer två godtyckliga punkter i mängden. 
Därefter dras en rät linje mellan de båda punkterna. Om nu varje godtycklig punkt på den räta 
linjen finns i mängden så kan mängden kallas för en konvex linjär mängd [11]. 

Fourierkoefficienter 

Fourierserier är serier av funktioner som sammansatt representerar en ny funktion. De 
funktioner som bygger upp en fourierserie är periodiska, vilket medför att även den 
sammansatta serien blir periodisk. Oftast består Fourierserier av sinuskurvor som används för 
att approximera återkommande mönster. Ju fler iterationer som genomförs (ju högre 
beräkningsgrad), desto bättre blir approximationen. Vid varje iteration beräknas 
Fourierkoefficienterna som i sin tur beskriver den nya approximationen [12]. 

Fouriertransform 

Fouriertransformen är en transform inom matematiken som främst används för att omvandla 
en funktion från tidsdomänen till frekvensdomänen [13]. Omvandling till frekvensdomänen är 
ofta intressant inom signalteorin där frekvensspektrumet ofta analyseras för dess egenskaper. 
Precis som funktionerna i fourierserier så består även dessa funktioner oftast av sinuskurvor. 
Om dessa funktioner är periodiska, som de oftast är, så kallas resultatet av transformen för 
fourierserier. Den tidsdiskreta endimensionella fouriertransformens utseende kan ses i 
ekvation 11. �岫�岻 = ∑ 血岫券岻結−��津∞津=−∞   (11) 

I ekvationen ligger � i intervallet [−�, �] och 血岫券岻 motsvarar funktionen/signalen. Om man 
tar den inversa transformen av �岫�岻 erhålls 血岫券岻. 

Radontransform 

Radontransformen används ofta inom datortomografin, där man bygger upp bilder genom att 
skanna människokroppen (oftast)  från en mängd olika vinklar. Detta görs genom att sända 
röntgenstrålar genom kroppen från de olika vinklarna och på så sätt erhålla projektionsdata 
från varje vinkel som bestrålas. Denna data används sedan inom bildbehandlingen för att 
bygga upp röntgenbilder. I folkmun kallas metoden för skiktröntgen eller CAT-scan och är 
uppföljaren till vanlig röntgen/slätröntgen, där strålarna endast sänds från en enda vinkel. 



 

 

Vid bildbehandling sänder radontransformen projektionsstrålar, som kan ses som raka linjer, 
genom den valda bildens centrumpunkt. Varje stråle passerar genom bilden från en ny vinkel. 
Det är vanligt att man använder sig av vinkelintervallet 0 till 180 grader [14]. Strålarna samlar 
in information från bilden om varje pixels intensitetsnivå längs linjen. För att få så korrekt 
resultat i intensitetsvärdena som möjligt omvandlas bilden till gråskala innan detta görs. När 
hela vinkelintervallet gåtts igenom sparas all data i en ny bild som kallas för sinogram eller 
projektionsmatris. Radontransformen kan ses i ekvation 12. �血岫�岻 = 訣 =  ∫ 血岫捲岻|穴捲|�   (12) 

I ekvationen representerar � alla projektionslinjer från de olika vinklarna, 血岫捲岻 representerar 
bilden, � representerar radontransformen och 訣 är sinogrammet/projektionsmatrisen. 

Lågpassfilter 

Lågpassfilter fungerar rent generellt så att de dämpar de frekvenser som ligger över en 
bestämd gräns i en signal [15]. Lågpassfilter kan användas till en mängd olika ändamål, 
såsom att skapa oskärpa i bilder, dämpa ljudsignaler eller att jämna ut information i data-set. 
Ett lågpassfilter kan användas på bilder för att reducera bruset i bilden. En bieffekt av detta är 
att även detaljrikedomen reduceras. Det som händer rent tekniskt är att höga frekvenser i 
bilden sänks. 

Minsta kvadratlösning 

Minsta kvadratlösningen används för att approximera en lösning på ekvationssystem där man 
har fler ekvationer än obekanta. Detta tillvägagångssätt innebär att den approximerade 
lösningen på ett ekvationssystem minimerar summan av de resulterande felen/resten i kvadrat 
från varje enskild ekvation. 

Anta att man vill lösa ett ekvationssystem 畦隙 = 決, där 隙 är det som söks och antalet 
ekvationer är större än antalet obekanta. 畦 är en matris och 決 är en vektor. Den bästa 
lösningen enligt minsta kvadratmetoden ges då av ekvation 13 [16]. 隙 = 岫畦�畦岻−怠畦�決   (13) 

MATLAB-funktioner 

Här förklaras kort en hel del av de MATLAB-funktioner som använts genom arbetets gång 
[17].  

rgb2gray 
MATLAB-funktionen rgb2gray används på färgbilder för att omvandla dessa till gråskala. 
Detta görs genom att avlägsna bildens komponenter för nyans och mättnad, samtidigt som 
man behåller ljusets intensitet i bilden, luminansen. 



 

 

graythresh 
MATLAB-funktionen graythresh används främst när man vill förbereda sin gråskalebild för 
omvandling till binär bild. Genom att använda graythresh på sin gråskalebild beräknas ett 
globalt tröskelvärde för bilden, med hjälp av Otsus metod [18].  

Otsus metod går ut på att man antar att bilden har två olika områden, ett område som 
innehåller bakgrunden i bilden och ett område som innehåller förgrunden. Man försöker hitta 
det tröskelvärde som kan användas för att separera båda dessa områden. Man tar även hänsyn 
till den totala spridningen av intensitet hos de båda områdena och försöker minimera denna. 
Det slutgiltiga beräknade tröskelvärdet är ett intensitetsvärde som ligger mellan noll och ett 
och används sedan för att omvandla bilden till en binär bild. 

im2bw 
MATLAB-funktionen im2bw används på en gråskalebild för att omvandla denna till en binär 
bild. Man använder sig av ett tidigare beräknat tröskelvärde i funktionen. Detta tröskelvärde 
jämförs med varje pixelvärde i gråskalebilden för att se ifall pixelvärdet ligger över eller 
under tröskelvärdet. Om pixelvärdet ligger över tröskelvärdet sätts motsvarande pixelvärde i 
den binära bilden till 1, vilket innebär att pixeln blir vit. På samma sätt får vi pixelvärdet 0 i 
den binära bilden om pixelvärdet i gråskalebilden ligger under tröskelvärdet, detta innebär att 
pixeln blir svart i den binära bilden.  

imcrop 
Funktionen imcrop används då man manuellt vill beskära en bild. Genom att använda koden i 
ekvation 14 ges användaren möjlighet att klippa ut ett område i bilden I. Resultatet från 
beskärningen sparas sedan som en ny bild I2. Detta går att utföra på både gråskalebilder och 
färgbilder. �に = �兼潔堅剣喧岫�岻   (14) 

rand 
Funktionen rand i MATLAB används för att generera slumpade tal. Genom att använda ett 
heltal N som argument, enligt rand(N), genereras en matris med storleken NxN. Varje element 
i denna matris är ett slumpat decimaltal mellan 0 och 1. Genom att välja � = な kan man 
således slumpa en 1x1-matris, som är samma sak som ett enskilt slumpat decimaltal mellan 0 
och 1.  

size 
MATLAB-funktionen size kan användas för att avgöra vilka dimensioner en matris har. Låt 
säga att man vill ta reda på antalet kolumner och rader hos en matris A. Genom att då använda 
size på matrisen A erhåller man detta på ett smidigt sätt. Genom att använda kodraden i 
ekvation 15 sparas antalet rader hos A i variabeln rows och antalet kolumner i variabeln cols. [堅剣拳嫌, 潔剣健嫌] = 嫌�権結岫畦岻   (15) 

numel 
Funktionen numel i MATLAB används för att räkna antalet element i en matris. Låt oss 
återigen anta att vi har en matris A. Denna matris har nu 2 rader och 5 kolumner. Genom att 



 

 

multiplicera 2 med 5 erhålles antalet element i matrisen A. Detta görs automatiskt med hjälp 
av numel, vilket är ett smidigt sätt då man är i behov av att veta detta. En annan lösning är att 
först använda funktionen size enligt ovan och därefter multiplicera rows med cols. 

reshape 
Funktionen reshape kan användas när man vill förändra dimensionerna på en matris eller 
vektor. Exempelvis kan man omvandla en matris till en vektor, vilket kan vara önskvärt då 
man vill analysera förhållandet mellan närliggande värden i en viss riktning i matrisen. Låt 
oss exemplifiera detta med matris A i ekvation 16. 畦 = [な に ぬね の は]   (16) 

Genom att använda 堅結嫌ℎ欠喧結岫畦, な, 券憲兼結健岫畦岻岻 så omvandlas matrisen A till en vektor V  med 
en rad och 券憲兼結健岫畦岻 antal kolumner. Resultatet sparas till vektorn kolumnvis och vektorns 
slutliga resultat ser ut enligt ekvation 17. 撃 = [な ね に の ぬ は]   (17) 

radon 
Radontransformen kan beräknas i MATLAB med funktionen radon som appliceras på en bild 
med ett visst vinkelintervall. Kodraden i ekvation 18 beräknar radontransformen på en 
bildmatris A med vinkelintervallet 180 grader. � = 堅欠穴剣券岫畦, ど: なば9岻   (18) 

Resultatet av radontransformen sparas som en bildmatris R, som beskriver ursprungsbildens 
intensitetsnivåer enligt de projektionslinjer från 0 till 179 grader som går genom 
ursprungsbildens centrum. Storleken på resultatmatrisen är 180 kolumner. Antalet rader beror 
på hur stor bildens diagonal är, eftersom det är där projektionslinjen färdas längst sträcka. 

imfinfo 
Funktionen imfinfo kan användas för att få reda på utökad information om en bildfil. Den 
information som erhålls vid användning av funktionen på en bild skiljer sig lite beroende på 
vad det är för slags fil. I det stora hela är det dock främst nio olika informationsfält som 
erhålls. Dessa är; filnamn, datum bilden senast modifierades, filstorlek, format (jpeg etc.), 
formatversion, bredd, höjd, bitdjup och färgtyp. 

upsample 
Funktionen upsample i MATLAB kan användas för att skala upp en bild med en viss faktor, 
och samtidigt bibehålla förhållandet för pixelvärdena och deras positioner. En bild i 
MATLAB representeras av en matris. Om bildmatrisen uppsamplas med en faktor 3, så 
innebär det att den uppsamplade matrisen får 2 steg mellan varje pixelvärde från 
ursprungsbilden. Alla tomrum fylls ut med nollor. En uppsampling med faktor 3 resulterar 
således i att bildmatrisen blir 3 gånger så stor i antal rader och kolumner. 



 

 

find 
MATLAB-funktionen find kan användas för att hitta värden i exempelvis en matris som är 
skilda från noll. När ett nollskilt värde hittas så sparas positionen för detta värde i form av ett 
index. Låt säga att en 2x2-matris 畦 ser ut enligt ekvation 19. 畦 = 岾な にど な峇    (19) 

Då kommer kodraden � = 血�券穴岫畦岻 att generera ett resultat � = (怠戴替). Detta på grund av att find 

stegar igenom matrisen en kolumn i taget, vilket gör att nollvärdet hamnar på position med 
index 2, som därför ej inkluderas i resultatvektorn �. 

angle 
Funktionen angle kan användas på en matris när man vill beräkna fasvinkeln för varje 
element i matrisen. Fasvinkeln är fasskillnaden, uttryckt som en vinkel i radianer. Dessa 

vinklar har alltid ett värde mellan – � och π. Fasvinkeln beräknas på matriser där elementen är 
komplexa tal. Reella tal ger en fasvinkel som är noll. 

fft2 
Funktionen fft2 returnerar den tvådimensionella diskreta fouriertransformen av matrisen som 
används som inputargument. Denna fouriertransform beräknas med en FFT-algoritm (fast 
fourier transform), och resultatet av transformen har samma storlek som inputmatrisen. 
Fouriertransform används när man vill konvertera en signal till frekvensspektrumet. 

fftshift 
Funktionen fftshift kan användas på en matris för att förflytta matrisens 
nollfrekvenskomponenter till frekvensspektrumets centrum. Detta görs när man vill 
visualisera fouriertransformens frekvenser. Vidare kan ett större område i 
frekvensspektrumets centrum bestämmas, vilket kan användas för att jämföra olika signalers 
förskjutning till varandra. I detta användningsområde är det ett antal bilder som ska förskjutas 
så att de är i fas med varandra. 

  



 

 

Bilaga 2 
Kod som beskriver hur segmenteringen fungerar i MATLAB. 

%%%%%%%%%% Segmentation %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
R = reshape(I,1,numel(I)); %Store grey levels in a vector 
tao = zeros([1,numel(I)]); 
    
for i = 1:(numel(tao)-1)    %Store threshold values 
    tao(i) = (R(i) + R(i+1)) / 2; 
end 
    
m = 1; 
[rows,cols] = size(S); 
for j = 1:cols 
    for k = 1:rows 
        while m < numel(tao)-1 
            m = m + 1; 
            if I(k,j) < tao(m-1) 
                S(k,j) = R(m-1); %Assign new pixel value 
            elseif (I(k,j) > tao(m-1)) && (I(k,j) < tao(m)) 
                S(k,j) = R(m); %Assign new pixel value 
            elseif I(k,j) >= tao(m) 
                S(k,j) = R(m+1); %Assign new pixel value 
            end 
        end 
    end 
end 
%figure,imshow(S),title('Segmented image'); %Show the segmented image 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  



 

 

Bilaga 3 
Kod som används för att beräkna kantpixlarna i MATLAB. 

%%%%%%%%%% Boundary pixels %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
radius = 1; %Nr of lines of neighboring pixels. 
B = S;  
    
for j = 1:cols 
    for k = 1:rows 
        for p = (j-radius):(j+radius) 
            for q = (k-radius):(k+radius) 
                if (p < 1) || (q < 1) || (p > cols) || (q > rows) 
                elseif S(k,j) ~= S(q,p) 
                    B(k,j) = 1; %Store the pixel as a boundary pixel. 
                else 
                    B(k,j) = 0; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
figure,imshow(B),title('Boundary pixels'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  



 

 

Bilaga 4 
Kod som används för att beräkna de fria pixlarna i MATLAB. 

%%%%%%%%%% Free pixels %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
U = B; 
p = 0.5; 
     
for j = 1:cols 
    for k = 1:rows 
        if U(k,j) == 0 
 probability = 1 - p; 
           if rand(1) > probability 
              U(k,j) = 1; 
           end 
        end 
    end 
end 
figure,imshow(U),title('Free pixels'); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  



 

 

Bilaga 5 
 

IMAGESNUMBER = 4; 
  
IMAGES = {}; 
IMAGESINFO = {}; 
  
  
IMAGES{1} = imread('ip11.tif'); 
IMAGES{2} = imread('ip12.tif'); 
IMAGES{3} = imread('ip13.tif'); 
IMAGES{4} = imread('ip14.tif'); 
  
IMAGESINFO{1} = imfinfo('ip11.tif'); 
IMAGESINFO{2} = imfinfo('ip12.tif'); 
IMAGESINFO{3} = imfinfo('ip13.tif'); 
IMAGESINFO{4} = imfinfo('ip14.tif'); 
  
imwrite(IMAGES{1}, 'inputImage1.png'); 
imwrite(IMAGES{2}, 'inputImage2.png'); 
imwrite(IMAGES{3}, 'inputImage3.png'); 
imwrite(IMAGES{4}, 'inputImage4.png'); 
  
  
h = waitbar(0, 'Preprocessing images'); 
set(h, 'Name', 'Please wait...'); 
  
% preprocessing images 
for i=1:IMAGESNUMBER 
    waitbar(i/IMAGESNUMBER, h, 'Preprocessing images'); 
    im{i} = IMAGES{i}; 
    im{i} = 
double(im{i})/(2^(IMAGESINFO{i}.BitDepth/IMAGESINFO{i}.SamplesPerPixel)); 
    imColor{i} = im{i}; 
    if (size(size(IMAGES{1}), 2) == 3) 
        im{i} = rgb2gray(im{i}); 
        figure; 
        imshow(im{i}); 
    end 
    im_part{i} = imColor{i}; 
 
end 
  



 

 

Bilaga 6 
Följande kod är skriven i MATLAB som en implementation av translationsestimeringen. 

function est = estimate_shift(s,n) 
  
nr = length(s); %antal bilder 
est = zeros(nr,2); % tom matris, (antal bilder)x2 
p = [n n]; %den valda centrala delen av frekvensspektrumet, n=5 t.ex. 
sz = size(s{1}); %sz = [80 94](om bild är 80x94) 
S1 = fftshift(fft2(s{1})); %fouriertransformera referensbilden 
 
for i=2:nr 
  S2 = fftshift(fft2(s{i})); % fouriertransformera nuvarande bild 
  S2(S2==0)=1e-10; %ersätt nollor med väldigt litet värde 
  Q = S1./S2; 
  A = angle(Q); %fasskillnad mellan referensbild och nuvarande bild 
  
  %ta reda på start och slutvärden för den centrala delen 
  beginy = floor(sz(1)/2)-p(1)+1; 
  endy = floor(sz(1)/2)+p(1)+1; 
  beginx = floor(sz(2)/2)-p(2)+1; 
  endx = floor(sz(2)/2)+p(2)+1; 
   
  %beräkna x och y-koordinater, spara som vektorer 
  x = ones(endy-beginy+1,1)*[beginx:endx]; 
  x = x(:); 
  y = [beginy:endy]'*ones(1,endx-beginx+1); 
  y = y(:); 
  v = A(beginy:endy,beginx:endx); 
  v = v(:); 
  
  %beräkna minsta kvadratlösning för sluttningen i fasskillnadsplanet 
  M_A = [x y ones(length(x),1)]; 
  r = M_A\v; 
  est(i,:) = -[r(2) r(1)].*sz/2/pi; 
end 
  



 

 

Bilaga 7 
Den väsentliga delen av koden som används för att genomföra POCS-algoritmen. Funktionen 
shift förflyttar bilderna så att de matchar referensbildens positioner med hjälp av 
estimeringens värden. Funktionen kan ses i bilaga 8. 

function y = pocs(s,est,factor) 
%s: bilderna i en array (s{1}, s{2}, . .) 
%est(i,Dy:Dx) estimerad translation i y- och x-led 
%factor: ger storleken av den återskapade bilden 
 
max_iter = 51; 
  
temp = upsample(upsample(s{1}, factor)', factor)'; 
y = zeros(size(temp)); 
coord = find(temp); 
y(coord) = temp(coord); 
  
for i = 2:length(s) 
    temp = upsample(upsample(s{i}, factor)', factor)'; 
    temp = shift(temp, round(est(i, 2)*factor), round(est(i, 1)*factor)); 
    coord = find(temp); 
    y(coord) = temp(coord); 
end 
    
iter=1; 

  
blur =[.25 0 1 0 .25;... 
        0  1 2 1  0;... 
        1  2 4 2  1;... 
        0  1 2 1  0;... 
       .25 0 1 0 .25]; 
    
blur = blur / sum(blur(:)); 
  
while iter < max_iter 
   y = imfilter(y, blur);    
   for i = length(s):-1:1 
        temp = upsample(upsample(s{i}, factor)', factor)'; 
        temp = shift(temp, round(est(i, 2)*factor), round(est(i, 
1)*factor)); 
        coord = find(temp); 
        y(coord) = temp(coord); 
   end 
  
end 
  



 

 

Bilaga 8 
Funktionen shift som förflyttar bilderna så deras positioner matchar referensbilden. 

function im2 = shift(im1,x1,y1) 
% x1 anger den horisontella förflyttningen och y1 anger den vertikala. 
% De tillagda pixlarna får värdet 0.  
 
[y0,x0,z0] = size(im1); 
x1int = floor(x1);  
x1dec = x1-x1int; 
y1int = floor(y1);  
y1dec = y1-y1int; 
im2 = im1; 
  
for z = 1:z0 
 if y1 >= 0    
   for y = -y0:-y1int-2 
       im2(-y,:,z) = (1-y1dec) * im2(-y1int-y,:,z) + y1dec * im2(-y1int-y-
1,:,z); 
   end 
   if y1int < y0 
       im2(y1int+1,:,z) = (1-y1dec) * im2(1,:,z); 
   end 
   for y = max(-y1int,-y0):-1 
       im2(-y,:,z) = zeros(1,x0); 
   end 
 else 
   if y1dec == 0 
       y1dec = y1dec + 1; 
       y1int = y1int - 1; 
   end 
   for y = 1:y0 + y1int 
       im2(y,:,z) = y1dec * im2(-y1int+y-1,:,z) + (1-y1dec) * im2(-
y1int+y,:,z); 
   end 
   if -y1int <= y0 
       im2(y0+y1int+1,:,z) = y1dec * im2(y0,:,z); 
   end 
   for y = max(1,y0+y1int+2):y0 
       im2(y,:,z) = zeros(1,x0);         
   end 
 end 
 if x1 >= 0    
   for x = -x0:-x1int-2 
       im2(:,-x,z) = (1-x1dec) * im2(:,-x1int-x,z) + x1dec * im2(:,-x1int-
x-1,z); 
   end 
   if x1int < x0 
       im2(:,x1int+1,z) = (1-x1dec) * im2(:,1,z); 
   end 
   for x = max(-x1int,-x0):-1 
       im2(:,-x,z) = zeros(y0,1); 
   end 
 else 
   if x1dec == 0 
       x1dec = x1dec + 1; 
       x1int = x1int - 1; 
   end 



 

 

   for x = 1:x0+x1int 
       im2(:,x,z) = x1dec * im2(:,-x1int+x-1,z) + (1-x1dec) * im2(:,-
x1int+x,z); 
   end 
   if -x1int <= x0 
       im2(:,x0+x1int+1,z) = x1dec * im2(:,x0,z); 
   end 
   for x = max(1,x0+x1int+2):x0 
       im2(:,x,z) = zeros(y0,1);         
   end 
 end 
end 
 


