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Detektion av fastsittande regndroppar på 
säkerhetskameror 
Hur förklarar man för en dator hur en regndroppe ser ut? Det är väldigt lätt för en människa att 

känna igen en regndroppe på en bild, till och med ett litet barn skulle klara av det med lätthet, 

men att formulera för en dator hur en regndroppe ser ut är förvånansvärt svårt. Detta har testats 

med ett par olika metoder för att känna igen fastsittande regndroppar på kameraskärmar. En 

annan angreppsvinkel har också testats där datorn själv får lära sig hur en regndroppe ser ut 

genom att kolla på bilder. 

Säkerhetskameror används för många olika syften, såsom brottsbekämpning, trafikövervakning och 

datainsamling. För att detta skall fungera bra får ingenting skymma kamerans vy. I dåligt väder kommer 

dock regndroppar oundvikligen att fastna på kameraskärmen och skymma sikten. I dagsläget måste en 

kameraoperatör sitta och manuellt aktivera små vindrutetorkare på kameran så fort denne ser att det 

är regn på kameran. Detta blir dock svårt om man inte har en kameraoperatör eller om 

kameraoperatören har hand om väldigt många kameror. Helst skulle man vilja att kameran själv känner 

av när det är regn och sätter igång vindrutetorkarna. Även fast det i dagsläget finns automatiska 

regndroppssensorer (som t.ex. sitter på vindrutan hos många bilar) så kräver dessa att regn faller exakt 

på dem för att de skall reagera. Detta skulle kräva att man hade sensorer på kameraskärmen, vilket 

skulle störa vyn. Istället vill vi detektera regndropparna med en dator med hjälp av endast video från 

kameran. 

För att göra detta måste man först definiera hur en regndroppe ser ut. Det är väldigt lätt för en 

människa att känna igen en regndroppe på en bild, till och med ett litet barn skulle klara av det med 

lätthet, men att formulera för en dator hur en regndroppe ser ut är förvånansvärt svårt. För hur ser en 

regndroppe egentligen ut? Regndroppar som sitter fast på kameraskärmar är ofta ur fokus och blir 

därmed suddiga. Detta gör också att kanterna blir väldigt svåra att se. Regndroppar brukar också ha en 

ellipsartad form. Dessa olika kännetecken används i två olika metoder som redan är framtagna av 

forskare.  

Den första metoden som testades hette ”Temporal Intensity Difference” och bygger på att det kommer 

att vara mindre rörelse inuti regndroppar än utanför. Detta eftersom regndroppar är suddiga och för 

att den runda formen hos regndroppen gör att den fungerar som en lins som förminskar saker. Den 

andra metoden heter ”Maximally Stable Extremal Regions” och bygger på att regndroppar blir ljusare 

ju längre in i centrum av droppen man kommer samt att regndroppar har en elliptisk form. Dessa 

metoder var tyvärr otillräckliga så ett kriterium som kräver att regndropparna detekteras precis när de 

landar lades även till. Detta gjordes genom att ta en bild före och en bild efter en regndroppe hade 

landat på skärmen och sedan kolla på skillnaden mellan bilderna. 

Istället för att försöka förklara för en dator hur en regndroppe så kan man använda maskininlärning. 

Maskininlärning är en ny och häftig teknik som bygger på att man visar jättemånga bilder med och 

utan regndroppar för datorn och så får datorn själv klura ut hur en regndroppe ser ut. Tyvärr krävs det 

otroligt många olika bilder på regndroppar, vilket jag inte hade tillgång till, så det gick inte så bra. 

Metoden som till slut fungerade bäst var en blandning av ”Temporal Intensity Difference” och 

landningskriteriet. Denna lyckades detektera hälften av alla droppar i varje testscen, tar bara 3 

sekunder att köra och har endast en risk på 6,7 % att klassificera en regndroppe fel. Kör man algoritmen 

en gång i minuten sätts vindrutetorkarna igång felaktigt endast en gång i veckan! 


