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Sammanfattning

På de statligt ägda vägarna i Sverige så registreras trafikflödet med hjälp av metoder som innebär en
montering av sensorer ute på vägbanan. Detta medför en säkerhetsrisk för personal som måste befinna
sig ute bland trafiken. Med anledning av detta så kommer i följande arbete att presenteras ett system,
konstruerat med hjälp av bildanalys, som kan detektera och identifiera hjul i bilder. Detta kan framöver
ligga till grund för en säkrare teknik att registrera trafikflöden.

En viktig del i uppbyggandet utav en de-
tektor är att generera bilder som syste-
met kan använda under sin konstruktion

men även till framtida kontroller utav systemet.
Bilderna i detta arbete är uthämtade från en
videoinspelning där fordon som rör sig längs
en vägbana har blivit filmade från sidan, se
Figur 1. För att undslippa objekt som blockerar
kamerans synfält så har bara fordon som rör
sig längs de två närmaste filerna blivit stude-
rade. Till varje bild har hjulets position, till-
sammans med vilken fordonstyp den tillhör,
lagrats för senare användning i modellen.

Figur 1: Exempel på en bild som används i systemet.

Huvudidén är att en bild, liknande den
ovan, ska kunna skickas in till systemet. Där-
efter passerar den ett flertal olika steg som
utför behandlingar och analyser av bilden. Se-

dan returneras denna bild från systemet med
de detekterade hjulen utmarkerade. För att er-
hålla ett mer enhetligt objekt att detektera så
har endast hjul tillhörande personbilar blivit
studerade.

Översikt av systemet

De fem huvudsteg som ingår i systemet finns
uppritade i Figur 2 och benämns enligt följan-
de:

• Flerskalig transformation
• Fönster uthämtning
• För-behandling
• Klassificerare
• Kluster Analys

I det första steget, flerskalig transformation, skic-
kas bilden in till en process som omvandlar
denna till gråskala. Detta görs då det kan va-
ra svårare att identifiera objekt i färgbilder då
variationerna ökar. Därefter skalas bilden om
fyra gånger enligt en fördefinierad faktor.

Det andra steget, fönster uthämtning, scan-
nar av det område i bilden som är av intresse
för en detektering. Detta utför med hjälp av
ett fönster som förflyttar sig inom området och
på varje position hämtar ut den del av bilden
som fönstret täcker. För att kunna bedöma sy-
stemets prestanda så skapas dessutom ett facit
vid detta steg som anger vilka fönster som in-
nehåller hjul.

∗Handledare: Professor Karl Åström och Postdoc Håkan Ardö, LTH

1



Populärvetenskaplig Artikel • Februari 2013 • Karin Hultström

I det tredje steget, för-behandling, hämtas
kännetecken ut för varje fönster. Syftet med
detta steg är att fönster föreställande samma
objekt oftast innehåller liknande kännetecken.
Denna information är av stor vikt för nästa
steg, klassificeraren, som utnyttjar detta i sitt
beslutstagande. I detta arbete har två olika kän-
netecken studerats. Den första motsvarar den
normaliserade pixel intensiteten för varje föns-
ter. Den andra motsvarar Local Binary Pattern,
denna studerar förhållandet i gråskala mellan
angränsande pixlar och erhåller därmed kun-
skap om hur ett pixelområde ser ut.

Det fjärde steget, klassificeraren, utför hu-
vudanalysen av objekt detekteringen. För det-
ta arbete har klassificeraren blivit tränad med
hjälp av en algoritm som kallas Random Forest.
Kortfattat skapar denna ett flertal olika model-
ler som alla får analysera problemet. Baserat
på den klass som har fått flest röster, enligt en
majoritetsprincip, så presenteras detta som re-
sultat från Random Forest klassificeraren. För
att erhålla bättre resultat så anpassas dessutom
databasen som klassificeraren tränas på enligt
två olika principer, bootstrap configuration och
kaskad klassificerare.

I det sista steget, kluster analys, så är syftet
att i så stor utsträckning som möjligt slå sam-
man de fönster som motsvarar samma hjul. På
så vis fås en mer rättvisande uppskattning över
antalet hjul som faktiskt befinner sig i bilden.
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Figur 2: Illustration över systemets uppbyggnad.

Resultat

Resultaten har blivit utvärderade med hjälp
av Receiver Operating Characteristic. Detta är

en grafisk metod som jämför andelen korrekt
klassificerade hjul med andelen falska hjul som
klassificeraren har detekterat. Beroende på vil-
ka egenskaper som är viktigast för systemet så
påverkar detta vilken princip som bör väljas
för att anpassa databasen under klassificerings-
steget.

I Figur 3 visas ett exempel på en bild som
har passerat igenom hela systemet. Här fram-
går tydligt att en tillfredsställande detektion
och igenkänning har blivit gjord. Samma pro-
cess har genomförts på totalt 10 olika bilder.
Baserat på dessa bilder så ger systemet ett re-
sultat som innebär att 92% av de hjul som be-
finner sig i bilderna blir korrekt klassificerade.
Dessutom blir bara 0.0009% av alla fönster som
motsvarar bakgrund felklassificerade som hjul.

Figur 3: Det slutgiltiga resultatet av en bild.

Slutsats

Detta arbete har haft som syfte att skapa en
klassificerare som kan detektera och identifie-
ra ett hjul från bilder med hjälp av bildanalys.
Systemet är uppbyggt på fem olika steg som be-
handlar och analyserar den inskickade bilden.
Därefter returneras bilden med de detekterade
hjulen utmarkerade. Om resultatet studeras ef-
ter klassificeringssteget så beror valet av metod
för att anpassa databasen på vilka egenskaper
som klassificeraren ska uppfylla. Baserat på
de bilder som har studerats så medför kluster
analysen en förbättring av resultatet.
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