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Abstract 

This master´s degree project is carried out by Trafikverket and concerns machine learning and 

image detection of defective pantographs on trains.  

 

Today, Trafikverket has a system for detecting damages of the coal rail located on the 

pantograph. This coal rail lies against the contact wire and may become worn in such a way that 

damages are formed in the coal rail, which results in a risk of demolition of the contact wire 

which causes major interference and high costs. Today, approximately 10 demolitions of contact 

wire occur annually due to missed detection. 

Today's system is called KIKA2, developed during the year 2011 and incorporates a 12 MP digital 

camera, a target radar and detection of a damaged pantographs is done using various famous 

imaging techniques. The shortcomings of today's system are that the proportion of false alarms 

is high and on these occasions, a person must manually review the pictures.  

 

The purpose of this degree project is to propose improvements and explore the possibilities of 

working with TensorFlow machine learning.  

I have used different image processing techniques on the KIKA2 images for optimizing the 

images for TensorFlow machine learning. I realized after some TensorFlow classification tests on 

the raw images that preprocessing the images is necessary to obtain realistic values for the 

classification part. My plan was to clean the pictures from noise, in other words crop the coal 

rail and improve the contrast to make the damages in the coal rail more visible.  

I have used Fourier analyze and correlation techniques to crop the coal rail and the k-means 

classification algorithm to improve the contrast of the images. The Googles TensorFlow is an 

open source framework and to use pre-processed RGB images from today's system KIKA2 will 

give reasonable classification values. 

I have brought some IR images with an external heating camera (FLIR-E60) of the pantograph. 

I can see that the thermal camera provides very nice contours on the pantograph, which is very 

good for machine learning.  

My recommendation is that for further studies is to further evaluate the IR technique and use 

IR-images taken from different angles, distances and with different backgrounds. The 

segmentation of the images can be done with either Hu´s moment or Fourier analysis with 

correlation and refined with for example classification techniques. 

IR images could be used to complement today's systems, or machine learning together with 

today's RGB images. A robust and proven pre-treatment technique is very important for 

obtaining good results in machine learning and requires further studies and real life tests to 

handle different types of pantographs, different light conditions and other differences in the 

images. 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

iii 
 

Innehållsförteckning 
 
Abstract                                                                                                                                                             ii 
 

Innehållsförteckning iii 
 
Lista på figurer                                                                                                                                                  v 
 

1 Introduktion.................................................................................................................................1 

   1.1 Bakgrund.................................................................................................................................1 

   1.2 Syfte med projektet…..............................................................................................................1 
   1.3 Mål…………………………………………………………………………………………………………………………………….2 
   1.4 Verktyg som används i projektet…………………………………………………………………………………………2 
   1.5 Rapportens innehåll………………………………………………………………………………………………………..….2 
   1.6 Bidrag………………………………………………………………………………………………………..…………………….…3 
   1.7 Arbetsplan………………………………………………………………………………………………………………………….3 

 

2 Teori..............................................................................................................................................4 
   2.1 Bildbehandlingsmetoder………….………………………………………………………………………………………..4 

          2.1.1 Segmentering av strömavtagare med fourieranalys och korrelation...........................4 

          2.1.2 Klassificering med K-means............................................................................................4 
          2.1.3 Histogramutjämning……………………………………………………………..…………………………………..6 

   2.2 TensorFlow………………………………………………………………………………………………………….……………..7 
          2.2.1 Maskininlärning med TensorFlow………………………………………………………………………………7 
          2.2.2 Python för TensorFlow…………………………………………..…………………………………………..……..8 
          2.2.3 TensorBoard………………………………………………………………………………………………………………8 

 

3 Metod och resultat.......................................................................................................................9 

   3.1 Optimera KIKA2´s RGB bilder för maskininlärning………………………………………………………………..9 

          3.1.1 Segmentering med fourieranalys och korrelation för maskininlärning ….....................10 

          3.1.2 Klassificering med k-means………………………………………………………………………………………12 

          3.1.3 Maskininlärning med TensorFlow……………………………………………………………………….……14 

    3.2 IR bilder................................................................................................................................17 

    3.3 Raspberry Pi 3B och kamera……………………………………………………………………………...…………....18 
 

4 Diskussion...................................................................................................................................19 
 

5 Slutsats.......................................................................................................................................21 

 

6 Framtida arbete……………………………………….……………………………………………………………………………22 
 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

iv 
 

7 Referenser..................................................................................................................................23 

 

Bilaga A Klassificering av defekta och ej defekta kolskenor………………………………………………………. 24 

Bilaga B Dataset……..…………………………………………………………………………………………………………………26 

Bilaga C Matlabkod för att hitta strömavtagaren i bilden och klippa ut kolskenan.........................29 

Bilaga D. Matlabkod för övervakad och ej övervakad klassificering av strömavtagare..................32 

Bilaga E Tensorboard………………………………………………………………………………………………….………….…35 

Bilaga F Histogramutjämning med OpenCV och Python………………………………………………………....…36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

v 
 

Lista på figurer 

Figur 1 Flödesschema för K-mean algoritmen………………………………………………………………………….….5 

Figur 2 Tydligare kontraster med histogramutjämning ……………………………………………….………………6 

Figur 3 TensorFlow schema………………………………………………………………………………………………………..7 

Figur 4 Schema för klassificering av skadad samt ej skadad kolskena …………………………….………….…9 

Figur 5 Exempelbild från dagens system KIKA2…….……………………………………………………….……….….10 

Figur 6 Mall av strömavtagare …….…………………………………………………………………………………………..11 

Figur 7 Segmenterad strömavtagare………………………………………………………………………….………….….11 

Figur 8 Strömavtagare urklippt ur originalbild …….………………………………………………….………….….12 

Figur 9 Kolskenan urklippt ur Figur 8………………………………………………………………………….…………….12 

Figur 10 Oövervakad klassificering av Figur 5……………………………………………………………………………12 

Figur 11 Oövervakad klassificering av Figur 8…………………………….…………….………………….…………….13 

Figur 12 Övervakad klassificering av Figur 8…………………………………………………………………….…………….13 

Figur 13 Exempel från kommandotolken vid klassificering av kolskena …….………………………………15 

Figur 14 Resultat av klassificering I TensorFlow …………………………………………………………………………….16 

Figur 15 Strömavtagare 1 IR ………………………..……………………………………………………………………….…….17 

Figur 16 Strömavtagare 2 IR ………………………..……………………………………………………………………………..17 

Figur 17 Flödesschema för att finna strömavtagare .………………………………………………………………22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

1 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete är gjort på Trafikverket och berör maskininlärning och bildtolkning av 

defekta strömavtagare på lok. Trafikverket har idag ett system för att detektera uppkomna 

skador på kolskenan som sitter på strömavtagaren. Denna kolskena ligger mot kontaktledningen 

och kan bli nedsliten på ett sådant sätt att kanter bildas i kolskenan vilket medför risk för 

nedrivning av kontaktledning. En nedriven kontaktledning orsakar stora störningar och medför 

stora kostnader. Dagens system detekterar skador, dock med en viss mängd fellarm och 

uteblivna larm. Dagens system som Callisen skriver om [1] är från år 2011 och innehåller en 12 

MP kamera och målsökande radar för att avgöra när kortet skall tas. Detekteringen av en 

skadad kolskena görs med hjälp av olika bildtekniker. Så kallade ”Active shape modeller” som är 

statiska modeller som utvecklades av Cootes [2] vid universitetet i Manchester som används för 

att avgöra jämnheten på kolskenan. Bristerna med dagens system är att andelen falsklarm är 

hög och vid dessa tillfällen måste en människa manuellt gå in och granska bilderna. Även 

andelen missade fel är även för hög. Robustheten i dagens system är troligen på för låg nivå och 

har förbättringspotential. För att kunna skapa sig en större inblick i dagens system krävs tillgång 

till dagens mjukvara vilket inte innefattas i denna rapport, därför ges ingen analys eller 

förbättringsförslag på dagens mjukvara. Syftet med detta arbete är att redogöra för 

möjligheterna med att klassificera skadade kolskenor med Googles TensorFlow och tillhörande 

redovisade förbehandlingstekniker. Fourieranalys och dess tillämpningar kan man läsa mer om i 

Holst kompendium [3]. Artikeln som Wong [4] skriver ger ett samband för FFT och korrelation 

och hur man kan använda teknikerna ihop. Mikolajczyk och Yan [5] skriver om korrelation för att 

matcha bilder vilket har tillämpats för att segmentera ut kolskenan ur de bilder som dagens 

system KIKA2 producerar. I Bansals m.fl. rapport [6] kan jag läsa om kluster inom korrelation för 

maskininlärning. I Huangs [7] och Krishnas och Narasimhas [8] artiklar finns fakta om k-means 

algoritmen vilket använts för att optimera och förstärka kontrasten på kolskenan. På 

TensorFlows hemsida [9] finns mycket information om systemet och i Abaldis m.fl. rapport [10] 

kan man fördjupa sig i TensorFlow. I detta arbete har mjukvara använts från github.com [11]. 

 

1.2 Syftet med projektet 

 

Syftet med detta examensarbete är att komma med förslag till förbättringar och undersöka 

möjligheterna med att jobba med maskininlärning via TensorFlow för att kunna detektera 

skadade kolskenor. 
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1.3 Mål 

 

Målet för projektet består av följande delmål: 

 Kartlägga dagens system och dess brister 

 Finna en metod för att skapa optimerade bilder för TensorFlow 

 Träna och klassificera skadade kolskenor i TensorFlow 

 Komma med förslag på lämplig hårdvara för att realisera projektet 

 Redogöra för fortsatt framtida arbete 

 

Det övergripande målet för detta projekt är att utröna om maskininlärning med TensorFlow är 

möjligt att applicera på detta fall och vilka tillhörande förbehandlingsmetoder som då krävs. Att 

redogöra för begränsningar och vad som behövs göras för att fortsatt förfina modellen. 

 

1.4 Verktyg som används i projektet 

Följande verktyg har används i projektet: 

1. MATLAB med tillhörande Image ”Processing Toolbox” 

2. Python 

3. OpenCV 

4. TensorFlow 

5. Raspberry Pi 3B 

 

1.5 Rapportens innehåll 

Första kapitlet i denna rapport ger en introduktion för projektet. En redogörelse för syftet för 

projektet och dess mål och vad arbetet kan ge för insikter och nytta. 

Kapitel 2 ger en genomgång av teorin på de bildanalystekniker och TensorFlow som används i 

projektet. Kapitel 3 beskriver processen, mätningar och resultaten av de förbehandlingstekniker 

som används samt resultat av klassificering med TensorFlow. 

I kapitel 4 diskuteras resultaten och i kapitel 5 ges slutsatser. Därefter ges referenser och 

bilagor. 
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1.6 Bidrag 

Algoritmerna för de olika bildanalysteknikerna i denna rapport är gjorda av författaren. 

Författaren har fått hjälp med bildbehandlingstekniker och erhållit rapportens IR-bilder av Dr 

Julia Ahlén på Gävle Högskola.  

 

OpenCV är en plattformsoberoende bibliotek med funktioner för bildanalys och datorseende 

som är utvecklat av Intel. Python gränssnitt har används i detta projekt. 

 

Färdiga program för att träna och klassificera har används av TensorFlow skrivet med Python 

gränssnitt. 

 

1.7 Arbetsplan 

Arbetet är på 15 poäng vilket motsvarar 10 veckor och 350 timmar. Arbetet är ungefärligt 

fördelat enligt nedan: 

 100 timmar: Informationsinhämtning. Sökning av information (TensorFlow, Python 

programmering, OpenCV, bildanalys och annan mjukvara) 

 140 timmar: MATLAB och Python implementering. TensorFlow körningar 

 20 timmar: Externa möten inklusive resor (Trafikverket) 

 50 timmar: Övrig informationsinhämtning, formalia, läsning av andra examensarbeten. 

 40 timmar: Rapportskrivning 
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2. Teori 

Detta kapitel innehåller en redogörelse av teorin för de olika tekniker som används i projektet. 

Tekniker som har används i projektet har gett resultat som presenteras i kapitel 3. 

 

2.1 Bildbehandlingsmetoder 

I detta avsnitt presenteras de bildbehandlingstekniker som använts i projektet. En teoretisk 

förklaring på de algoritmer som använts ges. 

2.1.1 Segmentering av strömavtagare med fourieranalys och korrelation 

Ett första steg är att förbearbeta bilderna för att göra dessa så optimala som möjligt för 

maskininlärning. Den valda tekniken bygger på fourieranalys och korrelation för att kunna 

segmentera ut strömavtagaren ur bilden.  

Fouriertransformen kännetecknas av möjligheten att kunna beräkna koefficienterna i en bild där 

varje pixel utgörs av värden representerade av sin(x) och cos(x). FFT är en modifierad modell av 

fouriertransformen och används för att beräkna all frekvenserna i en bild. Varje pixel i en bild 

motsvarar ett komplext tal dvs. en real del och en imaginär del. Vi skriver varje pixel på formen 

𝑌 = 𝐴 ± 𝐵 × 𝑖          (1) 

Fouriertransformen betecknas som    (2) 
 

En mall av en strömavtagare har använts som referens för att sedan matcha strömavtagaren i 

originalbilden. Nu är syftet att segmentera ut hela strömavtagaren ur bilden, här används 

korrelation. Korrelation beskriver ett samband inom statistik där värdet 0 representerar inget 

samband och där värdet 1 representerar maximalt samband, detta värde kallas för 

korrelationskoefficienten. Syftet här är alltså att hitta strömavtagaren i bilden med hjälp av en 

mall och klippa ur denna ur bilden för att sedan använda för klassificering i TensorFlow. Efter att 

strömavtagaren är segmenterad så sker därefter en segmentering av kolskenan genom i förväg 

bestämda koordinater i bilden. 

 

2.1.2 Klassificering med K-means 

En teknik som går att tillämpa för att segmentera vissa föremål är klassificering med k-means 

algoritmen. I denna metod använder man en algoritm för att dela in bilden i olika kluster eller 

grupper. Pixlar som har samma karaktär eller innehåller samma typ av data får en egen etikett 

och detta kan göras med en färdig algoritm i Matlab. Vi beskriver alltså strukturen i varje pixel 

och tilldelar den en grupp. Oövervakad och övervakad klassificering är tillämpad. I den 
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oövervakade klassificeringen väljer Matlab ut lämpliga pixlar och delar in dessa i antal valda 

grupper. På Figur 9 på sidan 13 är bilden indelad i tre stycken grupper, Matlab väljer 

automatiskt tre olika färger, i detta fall orange, röd och gul och klassificerar alla pixlarna i dessa 

grupper.  

I den övervakade klassificeringen väljs manuellt ut pixlar i bilden som ska tillhöra en viss grupp, 

dessa pixlar fungerar som träningspixlar. Strömavtagaren skall klassas som en specifik grupp och 

objekt och flertalet träningspixlar väljs här. Ju fler pixlar man väljer ut desto bättre.  

Nedan visas ett flödesschema som beskriver K-means algoritmen: 

                                      
                                          Figur 1 Flödesschema för K-mean algoritmen 
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2.1.3 Histogramutjämning 

Att stretcha histogram ger tydigare kontraster i bilden. Metoden går ut på att jämnt fördela 

intensiteten mellan de olika pixelvärdena. Metoden är väldigt användbar då man vill få en 

tydligare bild och öka kontrasten i bilden. En nackdel med metoden kan vara att 

bakgrundsbruset i bilden kan förstärkas, kontrasten i bruset ökar därmed samtidigt som den 

användbara signalen i bilden minskar. Histogramutjämning har andra negativa bieffekter såsom 

att man förvränger bilder med lågt färgdjup. 

Den generella formulan för histogramutjämning är: 

ℎ(𝑣) = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (
𝑐𝑑𝑓(𝑣)−𝑐𝑑𝑓𝑚𝑖𝑛

(𝑀𝑥𝑁)−𝑐𝑑𝑓𝑚𝑖𝑛
𝑥(𝐿 − 1))                                                                          (3) 

h(v) är det nya pixelvärdet och  𝑐𝑑𝑓𝑚𝑖𝑛 är det minsta värdet av den kumulativa 

fördelningsfunktionen och där L är antal grå nivåer som används. 

Nedan visas resultatet av en histogramutjämning och respektive histogram för en kolskena. 

 

 

                                    Figur 2 Tydligare kontraster med histogramutjämning 

 

 

 

 

 

 

 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

7 
 

2.2 TensorFlow 

 

2.2.1 Maskininlärning med TensorFlow 

TensorFlow är Googles mjukvara för maskininlärning och möjliggör mönsterigennkänning av 

ljud, bild och andra typer av data. Konceptet bygger på att träna modellen till att detektera 

avvikande strömavtagare, dvs. skadade strömavtagare som utgör en risk till nedrivning av 

kontaktledningen. Ett första steg är att förbearbeta bilderna för att ge så optimala bilder till 

TensorFlow som möjligt. TensorFlow används för mönsterigennkänning och kan användas för 

att kunna klassificera och gruppera olika typer av objekt, ljud eller dataserier. TensorFlow har 

ett brett användningsområde och i detta arbete har syftet varit bildigenkänning. Genom att 

mata in bilder så kan TensorFlow skapa algoritmer som gör att det går att känna igen nya bilder. 

TensorFlow har färdigtränade modeller för att kunna känna igen olika typer av objekt. I detta 

arbete har två nya kategorier tränats. 

TensorFlow är Googles öppna källkod för maskininlärning och bygger på flertalet komplexa 

algoritmer där det går att träna och bygga upp anpassade mönsterigenkänningsapplikationer för 

detektering av bilder, ljud och data. TensorFlow bygger på att man kategoriserar bilder och 

försöker skapa mjukvara som känner igen en viss typ av bild. Två kategorier är skapade i denna 

rapport, en innehållande skadade strömavtagare och en med icke skadade. Vid träningsfasen av 

nya data set så är det viktigt att använda bilder med god kvalitet och rekommendationen är 

minst 100 stycken bilder i varje kategori. Man skall helst använda bilder med samma 

bakgrundsfärg för att få en så bra algoritm som möjligt. I detta arbete skiljer sig bilderna åt 

något beroende på vilket ljusförhållande och väderförhållande som rådde vid tidpunkten då 

bilden togs. Att försöka förbearbeta bilderna för att ge ett homogent ljusförhållande har 

förefallit vara svårt. 

TensorFlow kan initieras med olika språk som t.ex. C++ och Python. TensorFlow kan sedan köras 

på olika CPU, GPU, Android och Iphone. 

Namnet TensorFlow kan härledas till en "Tensor" som flyger mellan olika operationer. Systemet 

bygger på multidimensionella talföljder som vandrar mellan olika operationer i TensorFlow. 

 

Figur 3 TensorFlow schema 
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2.2.2 Python för TensorFlow 

Python gränssnitt är använt för TensorFlow. Koden är uppdelad i olika avsnitt och det går att 

skapa en fullt fungerande kod med ungefär 100 rader i Python. Det första man gör är att 

importera dataset, dvs. de bilder som skall användas som träningsdata. Träningsdata består av 

olika kategorier av bilder. I detta arbete har syftet varit att detektera defekta strömavtagare så 

då har två kategorier skapats, med etiketterna ”defekta” och ”icke_defekta”. Därefter 

importeras TensorFlow i Python koden. Det tredje steget är att ange parametrarna för inlärning. 

Dessa parametrar beskriver inlärningshastighet, steglängd och andra värden som har med 

inlärningen att göra. Ett viktigt värde som man kallar för learning_rate beskriver hur snabbt 

modellen skall lära sig. Därefter skapas olika variabler för indata och ett scope som sedan 

används för att visualisera simuleringen i Tensorboard. 

 

2.2.3 TensorBoard 

TensorBoard ger en visualisering av vad som händer i själva processen.  Här kan man få en bild 

av hur pass bra modellen är och analysverktygen är många. Här kan ett värde på noggrannheten 

ses och även andra flertalet värden. Här visualiseras även ett diagram på arkitekturen för 

modellen. TensorBoard är en väldigt komplex modell där s.k. Tensors flyger mellan olika 

operationer. För att få en visualiserad bild av hur allt är uppbyggt så används Tensorboard. Två 

viktiga värden som är intressanta att titta på i Tensorboard är "cost-funktionen” och "accuracy-

funktionen" som beskriver tillförlitligheten över tid. Genom att titta på dessa värden så kan man 

justera parametrar och optimera sin modell efterhand. 
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3. Metod och resultat 

Detta kapitel beskriver tillvägagångsättet, mätningar vilka metoder som använts och resultat.  

Information om använda förbehandlingstekniker ges och metod och resultat av klassificering i 

TensorFlow beskrivs. 

Detta projekt har utarbetats genom att följa ett flöde. Följande steg har följts: 

1. Söka efter information om huvuddelarna i projektet. Saker som vilka 

förbehandlingsmetoder skulle kunna användas och information om TensorFlow. 

2. Skaffa kunskap och information om dagens system och dess brister. 

3. Datainsamling. Foton från dagens system. 

4. Vilka mjukvaror skulle passa till projektet? 

5. Verifiera och testa körningar i Matlab, OpenCV och TensorFlow. 

6. Förfina mjukvara, ytterligare körningar i TensorFlow. 

7. Slutsatser och resonemang.  

 

3.1 Optimera KIKA2´s RGB bilder för maskininlärning 

En metod har eftersökts för att kunna segmentera ut strömavtagaren och dess kolskena ur 

bilden. Därefter optimera bilden av kolskenan för vidare klassificering i TensorFlow.  

Nedan visas ett flöde i metoden som använts. De bilder som dagens system KIKA2 producerar 

har använts och sparas i modellen. Därefter segmenteras kolskenan ut. Denna kolskena kan vara 

skadad och syftet är nu att förbättra och optimera bilden av kolskenan så att den blir anpassad 

för maskininlärningen och klassificeringen i TensorFlow. K-means algoritmen och 

histogramutjämning är använt i det tredje steget för att optimera bilden. 

 

Figur 4 Schema för klassificering av skadad samt ej skadad kolskena 
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3.1.1 Segmentera ut strömavtagaren med fourieranalys och korrelation 

Fourieranalys och korrelation har använts för att kunna segmentera ut strömavtagaren ur 

bilden. Dessa två metoder är vanliga tekniker och att de passar ändamålet väl. Bilderna som 

dagens system ger innehåller många olika objekt. Här är idén att resa bort onödig information i 

bilden och spara de objekt som är intressanta för analys.  

Algoritmer i Matlab för detta har skapats. Nedan bild visar ett exempel på en originalbild (Figur 

5) så som dagens system KIKA2 ger. 

 

Figur 5 Exempelbild från dagens system KIKA2 

 

 

Det första steget är att balansera bilden. Bildens histogram utjämnas genom att dra ut varje 

kanal i bilden för sig. En RGB bild består av tre kanaler, en för rött, en grön och en blå. Bilden 

separeras i dessa tre kanaler och därefter behandlas varje kanal för sig. Med Matlab 

funktionerna imadjust() och stretchlim() utjämnas varje kanal separat och sparas i minnet. 

Därefter sammanfogas de tre nya kanalerna med funktionen cat() och den nya RBG bilden med 

förbättrade konturer och skärpa sparas med etiketten ”NewImage”. 

Den använda metoden kan beskrivas i följande steg: 

1. Läs in originalbild (imread() i MATLAB) 

2. Dela upp bilden i dess tre kanaler (röd, grön, blå) 

3. Utför histogramutjämning på varje separat kanal för sig och spara i minnet 

4. Sammanfoga de tre kanalerna till en bild i formatet (1,2,3) 

5. Spara bilden och skriv en .jpg fil (använd imwrite() i MATLAB) 

Metoden med fourieranalys och korrelation går ut på att använda en mall för strömavtagaren 

och beräkna fouriertransformen för både mallen och för bilden från detektorn. Utifrån dess 

båda frekvensspektra kalkyleras ett värde 

c = real(ifft2((Ga.*conj(Gb))./abs(Ga.*conj(Gb))                                                              (4) 
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Detta värde beskriver absolutbeloppet på inversen av fouriertransformen på 

Ga.*conj(Gb))./abs(Ga.*conj(Gb). Därefter söks koordinaterna för det maximala värdet av c 

vilket ger positionen för x och y uppe i det vänstra hörnet. Med hjälp av dimensionerna för 

mallen klipps nu strömavtagaren ut ur bilden. 

Metoden sker i olika steg och den sparade bilden från histogramutjämningen används. 

Nedan beskrivs tillvägagångsättet i varje steg: 

1. Läs in den stretchade bilden. 

2. Läs in mallen. 

3. Räkna ut ”padding”. Här lagrar vi dimensionerna för bilden och mallen, x och y. 

4. Räkna ut ”cross power spectrum”. Frekvensspektra kalkyleras för originalbilden och för 

mallen.  Här används funktionen fft() i MATLAB. Därefter lagras frekvensspektra för de 

båda bilderna.  

5. Beräkna c = real(ifft2((Ga.*conj(Gb))./abs(Ga.*conj(Gb)) 

Detta värde ger korrelationen av de två bilderna. 

6. Leta upp det maximala värdet i x och y för korrelationen mellan de båda bilderna. 

7. Lagra nu det övre vänstra hörnet då korrelationskoefficienten är maximal. 

8. Klipp ur bilden med samma dimensioner som mallen. 

9. Spara den utklippta bilden. 

 

En mall är skapad och används för att kunna hitta strömavtagaren i bilden. Mallen skall 

motsvara formen på strömavtagaren och visas nedan. 

    

Figur 6 Mall av strömavtagare 

Den tidigare beskrivna algoritmen skriven i Matlab är använd för att kunna segmentera ut 

strömavtagaren från Figur 4. Nedan bild visar hur strömavtagaren är segmenterad ur bilden 

 

Figur 7 Segmenterad strömavtagare 
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Efter att ha klippt ut det markerade området har jag nu erhållit en strömavtagare där jag rensat 

bort onödigt innehåll i bilden. 

 

Figur 8 Strömavtagare urklippt ur originalbild 

För att ytterligare rensa bort onödig information i bilden segmenteras kolskenan ut. Bredd och 

längd på kolskenan används och i Matlab används funktionen imcrop(). 

Det går även att använda tidigare nämnda metod för att klippa ut kolskenan, men det kan finnas 

vissa svårigheter att få säkra träff i detta skede pga. att kontaktledningarna som syns som två 

vertikala linjer i Figur 8 delvis stör metoden. En metod för att rensa bort kontaktledningarna har 

eftersökts men någon användbar metod har inte hittats. En annan aspekt är att om en kolskena 

skulle vara skadad eller demolerad så kan det minska träffsäkerheten i metoden då en hel 

kolskena skulle användas som mall.   

Efter segmenteringen av kolskenan erhålls figur 9. 

 

Figur 9 Kolskenan urklippt ur Figur 8 

 

3.1.2 Klassificering med k-means 

 

För att förstärka konturer för att skapa optimala bilder för klassificeringen med TensorFlow har 

K-means algoritmen använts. Både oövervakad och övervakad klassificering har använts. 

Nedan visas resultatet av en oövervakad klassificering av Figur 4. Bilden ger en fingervisning om 

att metoden fungerar på denna typ av bilder med är dock inte fullt tillfredställande. 

 

Figur 10 Oövervakad klassificering av Figur 5 
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Figur 10 visar resultatet av metoden på en strömavtagare och ger inget fullgott resultat i detta 

fall. 

 

Figur 11 Oövervakad klassificering av Figur 8 

Nedan beskrivs metoden av en övervakad klassificering: 

Algoritmen för den övervakade klassificeringen sker i följande steg: 

1. Läs in bilden. 

2. Spara den blå kanalen i bilden som en egen bild. 

3. Konvertera originalbilden till gråskala. 

4. Skapa en matris “V” där varje rad innehåller pixlarna i den gråskaliga respektive den blå 

kanalen. 

5. Avgör hur många grupper som skall användas. I detta fall sex stycken men man kan i 

detta steg prova olika antal grupper för bättre resultat. 

6. Välj träningspixlar för kolskenan och för bakgrund för den gråskaliga bilden och 

motsvarande blå kanal. Här noteras vilken pixel (x,y) som valts och sedan noteras 

motsvarande pixelvärde i den blå kanalen. Pixelvärdet i de båda bilderna ligger mellan 0-

255. Ju högre värde desto högre intensitet på pixeln. Pixelvärdena läggs i en 2X24 matris 

vilket betyder totalt 24 stycken träningspixlar. 

7. Matlab funktionen classify(V,t,g) utför klassifiseringen. 

8. En ny bild skrivs med Matlab funktionen vec2mat() 

 

Vilka typer av pixlar som skall tillhöra en specific pixelgrupp är manuellt valda. Ett bättre resultat 

erhålls än i det oövervakade fallet. Konturerna blir skarpare. Skarpare konturer av kolskenan ger 

ökad träffsäkerhet för klassificering I TensorFlow. 

 

 

 

Figur 12 Övervakad klassificering av Figur 8 
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3.1.3 Maskininlärning med TensorFlow 

Efter att ha tränat TensorFlow med de RGB bilder som dagens system KIKA2 idag producerar 

utan att förbehandla dom så erhålls icke tillfredställande resultat. Det räcker inte med att 

använda RGB bilderna så som de är. Att förbearbeta bilderna på olika sätt är nödvändigt. En 

metod för att rensa bort brus och försöka göra kolskenan så framträdande som möjligt har 

eftersökts. 

En metod för att segmentera ut flera olika strömavtagare ur olika bilder har inte erhållits så 

fingerade skador har skapats med samma grundbild. Sedan har de två kategorierna tränats 

utifrån dessa bilder. Se träningsdata i bilaga A. 

Övervakad klassificering har använts och därefter har kolskenan klippts ut. I detta fall har fiktiva 

skador på kolskenan skapats med ett vanligt konventionellt bildbehandlingsprogram (se bilaga A 

för dessa bilder).  

Utmaningen har hittills varit att finna en metod med flera olika bildbehandlingstekniker för att 

processa bilderna och göra dessa så optimala som möjligt för TensorFlow. Det viktiga när man 

skall börja använda TensorFlow och börja träna nya dataset är att bilderna är anpassade för 

ändamålet. Bilder som inte skiljer sig åt varandra förutom på just eventuella skador på 

kolskenan har eftersökts. Erhålls för många bilder som differentierar sig för mycket från 

varandra på olika sätt så skulle detta ge ett dåligt resultat efter körning i TensorFlow.  

 

Två kategorier är nu skapade i TensorFlow.  

I TensorFlow och Python så skrivs alla kommandon i kommandotolken i WINDOWS 10. Första 

gången man tränar TensorFlow för ett nytt dataset så kommer TensorFlow köras under en lång 

tid. Nu skapas själva algoritmerna för mönsterignkänningen. 

För att sedan testa sin modell används följande kommando: 

Python scripts/label_image.py --image skadad1.jpg 
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Nedan visas hur en klassificering ser ut i kommandotolken: 

 

Figur 13 Exempel från kommandotolken vid klassificering av kolskena 

 

Jag ser nu i kommandotolken att jag erhåller en sannolikhet på 98,2% att kolskenan är skadad i 

detta exempel. 

 

Nedan i Tabell 1 visas resultatet från körning i TensorFlow. Värdena för sannolikheten när 

kolskenan är hel är goda, här erhålls en sannolikhet på mellan 96.4–99.8 %. Visserligen har 

samma grundbild används i både träningsdatan och i testdatan och i fallen med en ej skadad 

kolskena har endast storleken på bilden ändrats samt att bilderna är beskurna på olika sätt.  

I resultaten av klassificeringen en defekt strömavtagare så ligger sannolikheten på mellan 44.6–

97.8%. I fallet med de skadade kolskenorna nr 2 och nr 3 (se bilaga A) så erhålls ett utmärkande 

sämre resultat jämfört med de övriga körningarna, detta skulle kunna bero på att denna typ av 

skada är underrepresenterad i tränings set.  

Detta visar att TensorFlow reagerar på en defekt kolskena. Begränsningen i denna simulering är 

som sagt att samma grundbild är använd. Men simuleringen visar tydligt att modellen reagerar 

på en skadad kolskena på ett tillfredställande sätt under bestämda förutsättningar. 

Se bilaga A för bilder på klassificerade kolskenor.  
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Nedan visas resultatet av klassificeringen. 

 

Kolskena 
nr 

Skick Resultat 
TensorFlow 

1 Skadad 97.8 % 

2 Skadad 44.6% 

3 Skadad 49% 

4 Skadad 78.3% 

5 Skadad 88.8% 

6 Hel 99% 

7 Hel 96.4% 

8 Hel 99.5% 

9 Hel 99.8% 

 

Figur 14 Resultat av klassificering I TensorFlow (100%=maxvärde) 

 

För att sedan visualisera körningen används TensorBoard. För att starta Tensorboard används 

kommandot tensorboard --logdir=/tmp/retrain_logs  i komandotolken vilket ger en http adress 

http://LAPTOP-OKMMEE0A:6006. Denna websida visar olika grafer på simuleringen.  

Se bilaga E för vyn för TensorBoard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laptop-okmmee0a:6006/
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3.2 IR bilder 

En värmekamera skulle kunna implementeras. En värmekamera fångar upp den infraröda 

strålningen från objekt. En vanlig värmekamera kan fånga upp strålningen från det infraröda 

spektra på våglängder mellan 500–14000 nm. Värmekameran som är använd heter FLIR E60 och 

ger bilder med en upplösning på 320x240. Ett antal foton är tagna och jag har valt ut två stycken 

att jobba vidare med.  

 

Det första fotot är taget från hållplatsen och visar strömavtagaren med himlen som bakgrund. 

                       

Figur 15 Strömavtagare 1 IR. Fotot taget från hållplats med himlen som bakgrund med IR 

kamera 

 

Den andra bilden jag valt att ha med i rapporten är tagen från en annan vinkel och med varma 

objekt bakom strömavtagaren. 

                        

Figur 16 Strömavtagare 2 IR. Fotot taget från hållplats med varma objekt bakom strömavtagare 

 

 

Den varma strömavtagaren syns tydligt i IR bilden och visar tydligt att den är betydligt varmare 

än himlen. Detta är bra förutsättningar för att kunna jobba vidare med. Den andra bilden med 

varma objekt bakom strömavtagaren ger en mindre tillfredställande IR bild. Denna typ av bild 
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som är tagen från en vinkel som ger upphov till varma objekt bakom strömavtagaren vilket är 

negativt ut den synvinkeln att kunna detektera en skadad kolskena. Detta för att kunna få en så 

tydlig kontur av strömavtagaren som möjligt. En IR kamera kan dock detektera väldigt små 

temperaturskillnader och skulle kunna ge bra resultat även med varma objekt som bakgrund 

med rätt teknik och förutsättningar. 

Några bildanalys tekniker på dessa bilder har inte genomförts då underlaget för att få ett 

rättvisande resultat eller en slutsats är för dåligt. Syftet med dessa IR bilder är att ge en bild av 

hur man kan jobba vidare med IR tekniken och att det kan ge andra förutsättningar för att 

detektera defekta strömavtagare.  

 

 

3.3 Raspberry Pi 3B och kamera 

 

Det går att implementera TensorFlow och använda bildbehandlingstekniker med OpenCV och 

Python på en Raspberry Pi3. Enheten är en mikrodator med ett operativsystem som stödjer 

kamera.  

Nedan visas specifikationerna för en Raspberry Pi3: 

 RAM 1 GB DDR 

 1.2 GHz ARM processor 

 4 USB ingångar 

 WiFi och Bluetooth 

 Kameraingång 

 Operativsystem Linux eller Windows 10 

 Dimensioner 85x56x17 mm 

 

 

 

 

 

 

 



Maskininlärning och bildtolkning för ökad tillförlitlighet i strömavtagarlarm 

 

19 
 

4. Diskussion 

För att kunna få ett gott resultat i maskininlärningen med TensorFlow så krävs att man använder 

bilder som är optimerade för ändamålet. TensorFlow är skapat för att känna igen bild, ljud eller 

andra typer av data. En vanlig applikation är att klassificera bild och ljud. TensorFlow används 

idag även till att detektera fel och defekter i en tillverkningsprocess så ändamålet i detta 

examensarbete är rimligt. Just för detta fall då syftet är att detektera en skada i kolskenan och 

med de bilder jag har att arbeta med (se Figur 5) så krävs det att man förarbetar bilderna, det 

fungerar inte att enbart använda dessa bilder såsom de är utan man måste rensa bort 

information i bilden som inte är nödvändig och segmentera ut de delarna som är intressanta, i 

detta fall är det kolskenan som är huvudobjektet i bilden och fourieranalys och korrelation har 

används för att segmentera ut denna. Därefter har övervakad och oövervakad klassifikation för 

att färglägga strömavtagaren används. Detta för att tydliggöra strömavtagaren i bilden. 

Bilderna som idag produceras av dagens system KIKA2 är av RGB format och är inte alltid 

enhetliga, dvs. bilderna besår av olika information och ofta med olika placering i bilden. På 

Sveriges järnväg kör olika typer av tåg och som även använder olika typer av strömavtagare. 

Detta resulterar i att bilderna varierar i form och färg. Det finns tåg som har olika färg på taken 

och de olika tågmodellerna skiljer sig naturligtvis åt rent formmässigt också. Dessutom finns det 

olika typer av strömavtagare som har olika form. I detta arbete har en typ av strömavtagare 

bearbetats, dvs. en mall som söker upp strömavtagaren i bilden. Genom att ha granskat bilderna 

som dagens system KIKA2 producerar så finns det åtminstone tre olika typer av strömavtagare 

som sitter på tågen i Sverige.  För att begränsa mig så har jag valt att jobba med en typ av 

strömavtagare och försöka segmentera ut denna ur bilden. En viktig del i fourieranalysen och 

korrelationen är mallen som är en avbild av den sökta strömavtagarens form. Man skulle kunna 

tänka sig att jobba med flera mallar där man kartlägger formen på samtliga strömavtagare på 

tågen i Sverige och söka av alla dessa i tur och ordning. Så får man ingen träff på den första går 

man vidare till nästa mall tills man hittar den rätta formen. När rätt form på strömavtagaren är 

detekterad går man vidare till nästa steg med att ytterligare rensa bort onödig information i 

bilden och att processa samt förstärka konturer på kolskenan.  

En annan stor utmaning är att RGB bilderna är olika beroende på tid på dygnet och varierar 

beroende på väder. En bild tagen vid ymnigt snöfall ger naturligtvis en bild som inte alls går att 

använda. Eller en bild tagen i mörker där blixten i systemet inte fungerar går heller inte att 

använda. Naturligtvis finns det begränsningar i dagens system som medför att viss data alltid 

måste kontrolleras av personal. 

Värmekamera skulle kunna komplettera dagens system. Detta skulle kunna ge ytterligare en bild 

där man täcker upp för förhållanden som dagens system inte klarar av. Vid försämrade ljus- eller 

siktförhållanden skulle en värmekamera komplettera dagens system och förstärka robustheten. 

Vid användandet av värmekamera är det viktigt att finna en optimal placering samt välja rätt 

modell av kamera. Jag har i denna rapport analyserat bilder tagna av värmekameran FLIR E60 

vilket är en värmekamera med inbyggt digitalkamera anpassad för elektriska och mekaniska 
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applikationer, har en termisk känslighet på 0,05 grader Celsius och kan mäta objekt mellan -20 

till 650 grader Celsius. Upplösningen är 320x240 pixlar och kameran håller väldigt hög kvalitet. 

Korten med värmekameran är tagna från hållplats, dvs. inte från samma vinkel som dagens 

system. De bilder som är tagna där bakgrunden är himlen gav väldigt bra skärpa och fina 

konturer på strömavtagaren. Däremot den bild där jag har med varma objekt bakom 

strömavtagaren gav mindre tillfredställande resultat (se Figur 16). Ett alternativ som kan tänkas 

förbättra IR-bilden och som kan göra att strömavtagaren framträder tydligare i bilden är att 

välja en placering av värmekameran så att vi endast får med strömavtagaren som objekt och 

himlen som bakgrund. Detta skulle ge tydligare konturer vilket skulle ge bättre kvalitet på IR 

bilderna för att sedan kunna använda för maskininlärning. En kombination av RGB och IR är 

även tänkbar. Att först analysera RGB med maskininlärning och sedan respektive IR bild och 

kombinera dessa. Ett alternativ skulle kunna vara att använda AND eller OR kriterier för att 

avgöra om kolskenan är skadad eller inte i TensorFlow.  

TensorFlow ger ett sannolikhetsvärde på om kolskenan är skadad eller inte (se Figur 14). Detta 

värde är alltså en kalkylerad sannolikhet kalkylerad av TensorFlow. Detta värde skulle även 

kunna användas och ett tröskelvärde skulle här kunna ställas in efter att systemet tagits i bruk. 

Det finns alltså en mängd olika parametrar att justera och använda för att optimera ett 

kombinerat system för RGB och IR. Jag har här visat på möjligheterna med IR och att detta skulle 

kunna antingen komplettera dagens system eller användas i ett nytt system för 

mönsterigennkänning med TensorFlow. Alternativen är många och det skulle krävas fler tester 

och utveckling för att skapa ett system med hög robusthet och tillförlitlighet. 

Genom att exportera information om temperaturen i varje pixel till en .csv fil och använda dessa 

data kan temperaturen på olika delar av strömavtagaren erhållas.  Frågor som kan ställas här är 

om en defekt och skadad kolskena har en relativt högre temperatur än en icke skadad kolskena. 

En annan fråga är också iså fall varför en skadad kolskena har en högre temperatur. Då kolet får 

en lägre tvärsnittsarea skulle detta resultera i en högre temperatur då spänning går genom 

kolet? Ytterligare utredningar krävs för detta. 
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5. Slutsats 

TensorFlow för maskininlärning är ett kraftfullt verktyg för att kunna detektera och klassificera 

olika typer av bilder. I detta arbete så har syftet varit att detektera skador på kolskenan. Det 

krävs att man förbehandlar de RGB bilder som dagens system producerar och att man 

segmenterar ut kolskenan genom bildbehandlingstekniker. En teknik kan vara genom 

fourieranalys och korrelation som presenteras i detta arbete. Det räcker alltså inte med att 

träna en modell med de bilder som finns tillgängliga idag utan en metod som passar alla bilder 

krävs. En förbehandlingsmetod krävs för att kunna hantera bilder som skiljer sig åt krävs. En 

förbehandlingsmetod måste kunna hantera olika typer av strömavtagare och differentierade 

form och färg i bilderna. I detta arbete har en modell för en viss typ av strömavtagare använts. 

Förbehandlingsmetoden spelar en avgörande roll i det senare resultatet i maskininlärningen och 

här krävs en teknik som lämpar sig för olika typer ljusförhållanden och som klarar att detektera 

olika form på strömavtagare. En förbehandlingsmetod som detekterar strömavtagare utan 

några felträff kan nog ses som omöjligt då olika typer av väderförhållanden kan spela in. En 

variant kan vara att använda värmekamera som komplement i dagens system eller till 

maskininlärning. Värmekameran i detta fall har visat sig ge bra konturer under rätt 

omständigheter. Här krävs fler tester och där man provar olika typer av värmekameror med 

olika upplösning och framförallt utvärderar och testar placering av värmekameran.  

En värmekamera har även den fördelen att den ger en god återgivning av strömavtagaren 

oberoende av väder- eller ljusförhållanden. 

För att ytterligare behandla den segmenterade kolskenan har oövervakad och övervakad 

klassificering använts. Detta ger en tydligare bild av kolskenan vilket är bra för resultaten med 

klassificering i TensorFlow. Den övervakade klassificeringen gav bäst resultat. 

Det är alltså väldigt viktigt att använda sig av en tillförlitlig och robust förbehandlingsmodell för 

TensorFlow. TensorFlow ger ett sannolikhetsvärde på om strömavtagaren är skadad eller inte. I 

TensorFlow och i Pythonkoden för TensorFlow finns ett antal parametrar som kan justeras för 

att optimera sin modell för TensorFlow. Dessa parametrar kan vara hur många lager man vill 

använda i sin modell, hur länge man vill träna sin modell, intervall eller antal träningscyklar. 

Naturligtvis kan ett sådant program anpassas till ändamålet och med hjälp av Tensorboard så 

kan man visualisera resultatet med grafer för olika parametrar. Dessa parametrar kan vara hur 

väl modellen tränas och man kan få en bild av hur systemet ser ut. TensorFlow är en öppen 

källkod och kan med fördel läggas på Raspberry Pi3B. 
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6. Framtida arbete 

I detta arbete presenteras en metod för att segmentera ut en kolskena i en viss bild. För att 

kunna skapa en robust modell för att kunna segmentera alla olika typer av strömavtagare krävs 

fortsatt arbete. Dagens system KIKA2 producerar bilder där bilderna skiljer sig åt på följande 

sätt: 

1. Olika form på strömavtagaren (olika typmodeller) 

2. Olika vinkel på strömavtagaren  

3. Olika storlek på strömavtagaren då korten är tagna från lite olika avstånd mellan 

kameran och strömavtagaren. 

Nedan visas ett flöde på hur detta kan lösas. Det största värdet på k_i väljs därefter som ny bild. 

Figur 17 Flödesschema för att finna strömavtagare av olika karaktär. 
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Bilaga A. Klassificering av defekta och ej defekta kolskenor 

 
 

 
            Skadad kolskena nr 1 

 
            Skadad kolskena nr 2 

 
             Skadad kolskena nr 3 

 
              Skadad kolskena nr 4 

 
               Skadad kolskena nr 5 

 
                 Hel kolskena nr 6 
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                 Hel kolskena nr 7 
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Bilaga B. Ej defekta kolskenor som används som träningsdata 
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Defekta kolskenor som används som träningsdata 
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Bilaga C. Matlabkod för att hitta strömavtagaren i bilden och klippa ut 

kolskenan 

%Project image recognition  

%Christian Clase 

%2018-05-29 

clear all; 

close all; 

%Läs in bilden från KIKA2 här 

referense =imread('testbild.jpg'); 

 

%Contrast stretch utförs här för att få bättre kontrast på bilden, varje 

%kanal för sig 

r_referense = imadjust(referense(:,:,1),stretchlim(referense(:,:,1)),[]); 

g_referense = imadjust(referense(:,:,2),stretchlim(referense(:,:,2)),[]); 

b_referense = imadjust(referense(:,:,3),stretchlim(referense(:,:,3)),[]); 

%Här skapar jag en ny stretschad bild 

NewImage = cat(3,r_referense,g_referense,b_referense); 

imwrite(NewImage,'NewImage.jpg'); 

background = imopen(NewImage,strel('disk',15)); 

% Visa bakrunden som en yta 

figure 

surf(double(background(1:8:end,1:8:end))),zlim([0 255]); 

ax = gca; 

ax.YDir = 'reverse'; 

NewImage2 = NewImage - background; 

%Öka kontrasten 

figure(2) 

imshow(NewImage2), title('RGB background subtracted'); 

figure(5) 
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imshow(NewImage,[]), title('RGB Stretched'); 

%Plot 

figure(3) 

subplot(2,2,1), imshow(NewImage,[]), title('RGB Stretched'); 

subplot(2,2,2), imshow(r_referense,[]), title('Red channel'); 

subplot(2,2,3), imshow(g_referense,[]), title('Green channel'); 

subplot(2,2,4), imshow(b_referense,[]), title('Blue channel'); 

template = rgb2gray(imread('mall10.jpg')); 

background = rgb2gray(imread('NewImage.jpg')); 

 

 

%% Räkna ut padding 

bx = size(background, 2);  

by = size(background, 1); 

tx = size(template, 2); % bbox 

ty = size(template, 1); 

%% fft 

%//Räkna ut "cross power spectrum" 

Ga = fft2(background); 

Gb = fft2(template, by, bx); 

c = real(ifft2((Ga.*conj(Gb))./abs(Ga.*conj(Gb)))); 

figure,plot(c); 

 

%% Här finner vi största värdet på korrelationen 

[max_c, imax]   = max(abs(c(:))); 

[ypeak, xpeak] = find(c == max(c(:))); 

%Här visar vi grafiskt korrelationen 

figure(10); surf(c), shading flat;      

%% Visa den bästa matchningen 
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hFig = figure; 

hAx  = axes; 

% xpeak and ypeak är punkten uppe till vänster 

position = [xpeak(1), ypeak(1), tx, ty]; 

imshow(background, 'Parent', hAx); 

imrect(hAx, position); 

%Beskär bilden 

I2 = imcrop(background,position); 

figure,imshow(I2),impixelinfo 

%Beskär nr2 för att segmenter ut kolskenan och visa kolskenan 

n=[150 5 400 30];%denna storlek har jag valt genom att mäta strömavtagaren 

I3 = imcrop(I2,n); 

figure,imshow(I3) 

%Gör kolskenan till en svartvit binär bild och visa denna 

mask = ~im2bw(I3); %#ok<IM2BW> 

figure,imshow(mask); 

rp = regionprops(mask, 'PixelIdxList', 'Eccentricity', 'Orientation'); 

% Få hög originalitet och orientering vid 90 och 0 grader 

rp = rp([rp.Eccentricity] > 0.8 & (abs([rp.Orientation]) < 2 | abs([rp.Orientation]) > 88)); 

mask(vertcat(rp.PixelIdxList)) = false; 
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Bilaga D. Matlabkod för övervakad och ej övervakad klassificering av 

strömavtagare 

% Christian Clase 2018-05-29 

% Denna Matlab algoritm utför både övervakad och icke övervakad 

% klassificering av vald bild. 

% Här läser vi in den synliga och den infraröda bilden (Den infranröda 

% bilden är den blå kanalen i bilden. Det går även att använda i=j om detta 

% ger gott resultat vilket jag gjort i detta fallet 

i = imread('avtagare_rapport.jpg'); 

%i = rgb2gray(i); 

j = imread('avtagare_rapport.jpg'); 

%j=j(:,:,3); % använd blå kanal 

%Skapa vektorer där varje rad innehåller pixlarna i varje bild 

V = double([i(:),j(:)]); 

%Oövervakad klassifisering, k-means är en inbyggd funktion i Matlab med tre 

%valda klasser 

idx=kmeans(V, 3); 

%Detta är de olika grupperna g och t är pixelvärdet för båda bilderna 

%Vi ser detta som ett träningsset för övervakad klassifikation. Man väljer 

%antal punkter för varje grupp och motsvarande pixelvärde för IR kanalen. 

g = [1 2 4 3 5 6 2 6 4 1 5 3 2 4 1 5 6 3 1 3 5 2 4 6]'; 

t = [177  90 

     173 163 

     106 196 

     206 210 

     130 117 

     0   255 
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     183 158 

     0   255 

     128 189 

     176  89 

     130 117 

     207 211 

     167 175 

     99  199 

     177  94 

     130 119 

     0   255 

     211 208 

     177  94 

     211 208 

     130 119 

     167 175 

     98  199 

     0   255]; 

%Visa bilderna grafiskt 

figure(1), imshow(i), impixelinfo; 

figure(2), imshow(j), impixelinfo; 

%Här klassifiserar vi sample V när vi använder träningsset t och grupperna 

%g 

class = classify(V, t, g); 

%Skapa en bild med övervakad klassifisering 

a = vec2mat(class, size(i,1)); 

b = ind2rgb(a', prism); 
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%Skapa en bild med oövervakad klassifisering 

a1 = vec2mat(idx, size(i,1)); 

b1 = ind2rgb(a1', prism); 

%Visa bilderna grafiskt 

figure, imshow(b), title('Supervised'); 

figure, imshow(b1), title('Unsupervised'); 
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Bilaga E. TensorBoard
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Bilaga F. Histogramutjämning med openCV/Python 

  

#importera bibliotek 

import cv2 as cv 

import numpy as np 

from matplotlib import pyplot as plt 

 

#Läs in bild 

img = cv.imread('mall12_steg2.jpg',0) 

 

#Utför histogramutjämning 

equ = cv.equalizeHist(img) 

 

#visa sida vid sida 

res = np.hstack((img,equ))  

 

#Skriv ny bild 

cv.imwrite('res.png',res) 

 

#Läs in ny bild och plotta 

img2 = cv.imread('res.png',0) 

plt.hist(img.ravel(),256,[0,256]); plt.show() 

plt.hist(img2.ravel(),256,[0,256]); plt.show() 
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