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Förord 

Författaren läser på Högskolan i Gävle och utbildar sig till Automationsingenjör, där 

detta examensarbete är det sista momentet i utbildningen. Uppdragsgivare är 

elteknikföretaget Nolyx AB som är verksam inom träindustrin. Det har varit ett mycket 

intressant och framför allt lärorikt arbete där kunskap erhållits om digital behandling av 

bilder innehållande brädors ändträ. 

 

Ett stort tack till Tomas Wennberg och Christer Sörell på Nolyx AB som möjliggjort 

detta arbete och till handledare Julia Åhlén som varit ett ovärderligt stöd under denna 

studie.  



 

 

Sammanfattning 

Inom träindustrin måste bearbetning av sågade träbrädor ske på rätt sätt för att 

produkten skall uppfylla kraven. En korrekt bearbetning är avgörande för att 

träkonstruktioner bestående av dessa ska leva upp till sina förväntningar. Hur 

monteringen av brädan vid byggnation av träkonstruktioner utförs för att erhålla 

tillfredställande resultat beror på hur den fysiskt är kupad. På grund av detta används 

kupmätare inom träindustrin för att detektera brädans fysiska kupning. Efter detektering 

kan en korrekt bearbetning utföras vilket ger en tillfredsställande produkt. Företaget 

Nolyx AB använder idag en kupmätare som består av en smartkamera vars uppgift är att 

ta en digital bild av brädans ändträ för att avgöra dess kupning. Kupmätaren har idag 

brister som detta arbete skall angripa. Nämligen att smartkamerans behandling av bilder 

med vissa egenskaper inte ger tillfredsställande resultat. Algoritmerna saknar den 

robusthet som krävs för att klara de variationer på objektet som kan uppkomma i 

processen. Önskan med denna studie är att smartkamerans felfrihet vad gäller 

variationer i objektet ska öka, vilket leder till ekonomiska vinster för företaget Nolyx 

AB och ökat utnyttjande av råvaran för sina kunder. Resultatet av det här arbetet är en 

algoritm som stegvis extraherar och identifierar årsringarnas struktur. Felfriheten för 

bildbehandlingen i denna studie är 82 % vilket är 22 % högre jämfört med 

smartkameran. 

 

Nyckelord: Kupmätare, histogram, kantdetektering, segmentering, morfologiska filter, 

igenkänning. 

  



 

 

Abstract 

Within the timber industry the processing of sawn wood boards must be done in the 

right way to ensure that the product fulfills the requirements. Correct processing is 

crucial for wooden structures consisting of these will live up to their expectations. How 

the mounting of the board in wooden structures is performed to obtain satisfactory 

results is depending on how it is physically cupped. Due to this a curvature measuring 

device is used in the timber industry to detect how a sawn board is physically cupped. 

After detection, a proper processing can be performed to give a satisfactory product. 

The Swedish company Nolyx AB currently uses a curvature measuring device 

consisting of a smart camera with the task of taking a digital picture of the board end 

grain to determine its cupping. The smart camera currently has deficiencies that this 

work will investigate. The deficiencies are that the smart camera’s processing of images 

with certain properties do not give satisfactory results. The algorithms lack the 

robustness needed to cope with the variations of the item that might arise in the process. 

The desire of this study is that the smart cameras correctness in terms of variations in 

the object will increase, leading to financial gains for the company Nolyx AB and 

increased utilization of raw material for their customers. The result of this work is an 

algorithm that incrementally extracts and identifies the growth rings in the end grain of 

the board. The correctness of the image processing in this study is 82%, which is 22% 

higher compared to the smart camera. 

 

Keywords: Curvature measuring device, histogram, edge detection, segmentation, 

morphological filter, recognition.  
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1 Introduktion 

 

Inom träindustrin finns situationer där den fysiska kupningen på en sågad bräda behöver 

identifieras. Hur brädan är kupad avgör sedan hur den skall bearbetas. Ett exempel är 

om brädan skall hyvlas på dess yttre yta. Då är det viktigt att brädan är vänd åt rätt håll 

innan hyvlingen sker så att inte hyvlingen utförs på den inre ytan, se figur 1 som visar 

ändträet på en bräda och dess yttre och inre yta.  

 

 

Figur 1: Ändträet på en bräda och dess yttre och inre yta. 

 

Idag används främst kupmätare bestående av lasersystem som detekterar den fysiska 

kupningen på en bräda. Men då dessa system har brister i form av att inte kunna förutse 

brädans kupningsprocess så finns utvecklingsmöjligheter inom detta område. Därför har 

elteknikföretaget Nolyx AB som är verksam inom träindustrin tagit fram en kupmätare 

som istället för lasersystem består av smartkameran Cognex 7050[1]. Smartkamerans 

uppgift är att ta en digital bild på brädans ändträ för att sedan bildbehandla denna för att 

avgöra brädans kupning. Denna kupmätare har dock vissa brister som detta arbete skall 

angripa. Smartkameran använder sig av bildbehandlingsmetoder som innefattar att 

detektera hur brädan fysiskt är kupad och att hitta dess årsringar. Detta ger information 

om brädan skall vändas eller ej. 
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Tidigare forskning av detta inspektionssystem har gett lovande resultat[2]. Under de 

senaste åren har två problem uppdagats som inte tidigare angripits. Det första är att 

inspektionssystemet inte kan detektera ändträn med både mörka och ljusa ändträn. När 

ändträet är nykapat är det ljust och årsringarna syns väl, men då ändträet är mörkt och 

eventuellt smutsigt så försvåras detekteringen av brädan på grund av att 

inspektionssystemet inte kan skilja mellan brädan och bakgrunden i den tagna bilden. 

Problemet med att objekt inte kan urskiljas ur bakgrunden har i tidigare forskning 

angripits med histogrambaserade bildbehandlingsmetoder, vars uppgift är att förändra 

ljusstyrkan och kontrasten i bilden[3-6]. Det andra problemet som inspektionssystemet 

har är att sprickor misstas för årsringar, vilket gör att felfriheten i resultatet minskar. 

Tidigare forskning tar upp hur bildbehandlingsmetoder som utför segmentering av en 

digital bild kan detektera egenskaper i ytan på betong[7-11] och ägg[12], vilket är 

intressant för detta arbete. Segmentering innebär att bildens pixlar klassificeras i 

kategorierna objekt och bakgrund beroende på dess gråskalevärde[13]. Konsekvenserna 

av dessa problem är att inspektionssystemet har en lägre felfrihet vilket ger minskade 

ekonomiska vinster för Nolyx AB och en lägre utnyttjandegrad av råvaran för deras 

kunder på grund av att brädor blir bearbetade på felaktigt sätt och måste utsorteras. 

 

1.1  Problemdefinition 

Bakgrunden till detta examensarbete är att det inom bildbehandling inte finns något 

generellt sätt att förbättra bildens egenskaper på, utan det är alltid applikationsberoende. 

På grund av detta har inspektionssystemet nedanstående problem:  

 

Inspektionssystemet kan bara digitalt behandla ändträn med den ljusstyrka som den är 

inställd för. Bildbehandling av både ljusa och mörka ändträ kan alltså inte utföras. 

Problemet grundar sig i att bilden har felaktig ljusstyrka vilket leder till att kontrasten 

mellan objektet och bakgrund är för låg vilket innebär att objektet inte kan urskiljas i 

bilden. För att identifiera ändträets fysiska profil och årsringar används idag 

bildbehandlingsmetoden kantdetektering. En kantdetektering i en gråskalig digital bild 

kan utföras då en plötslig och tillräckligt stor förändring av gråskalevärdet på pixlarna 

finns i den fördefinierade regionen av pixlar[13]. Men på grund av att bilder 

förekommer som inte har tillräckligt stor förändring i gråskalevärdet kan inte 
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kantdetektering genomföras. Inspektionssystemet saknar bildbehandlingsmetoder som 

hanterar detta problem, vilket denna studie ska angripa.   

 

Nästa problem är att inspektionssystemet misstar sprickor i ändträet för årsringar vilket 

resulterar i att bildbehandlingen misslyckas. Problemet grundar sig i att det inte används 

någon algoritm som lokaliserar och filtrerar bort kanter som motsvarar sprickor i 

ändträet. Digital behandling av ändträn med sprickor kan alltså inte utföras på ett 

tillfredställande sätt på grund av att en algoritm som tar hänsyn till detta saknas, vilket 

denna studie ska angripa. Kantdetekteringen som inspektionssystemet använder sig av 

för att detektera årsringar hittar även sprickor som då misstas för årsringar. För att lösa 

detta problem behöver bildbehandlingsmetoder användas som framhäver årsringarna 

och filtrerar bort de kanter som orsakas av andra egenskaper i ändträet. En intressant 

bildbehandlingsmetod för detta problem är segmentering, som tidigare nämnts 

klassificerar bildens pixlar i kategorierna objekt och bakgrund beroende på dess 

gråskalevärde. Ytterligare en intressant bildbehandlingsmetod är morfologiska filter 

som kan lokalisera och filtrera bort kanter med godtyckliga egenskaper, som då 

möjligtvis kan vara kanter orsakade av sprickor[14].    

 

1.2  Syfte 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av befintliga bildbehandlingsmetoder ta fram en 

algoritm som gör att inspektionssystemet kan detektera både ljusa och mörka ändträn 

samt att lokalisera sprickor så att dessa inte misstas för årsringar. Detta skulle göra 

inspektionssystemet mer robust för de variationer som varje ändträ kan ha och därmed 

höja tillförlitligheten, vilket skulle leda till ekonomiska vinster för företaget Nolyx AB 

och ökat utnyttjande av råvaran för deras kunder.  
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1.3  Frågeställning 

För att uppnå studiens syfte ställs följande forskningsfrågor: 

 

Hur kan olikheter i ljusstyrkan på ett ändträ ur bildbehandlingsperspektiv 

angripas för att erhålla ett tillfredställande resultat? 

 

Vilka bildbehandlingsmetoder kan nyttjas för att erhålla årsringars struktur i 

ytan på ett ändträ?   

 

Hur kan sprickor i ytan på ett ändträ ur bildbehandlingsperspektiv hanteras 

för att förhindra att dessa misstas för årsringar?  

 

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta arbete är att programvaran Matlab[15] används vid 

framställning av bildbehandlingsalgoritmerna. Programvaran In-Sight Explorer[16] som 

specifikt utvecklats för smartkameran kommer alltså inte att användas då tillräcklig 

kunskap om denna saknas, vilket riskerar att de framställda algoritmerna inte kan 

implementeras och testas inom tidsramen för detta arbete. Ytterligare en avgränsning är 

att alla bilder som behandlas är tagna av smartkameran, vilket innebär att är fullt möjligt 

att det finns andra system som tar bättre bilder och ger andra förutsättningar för 

behandlingen. Även eventuella inställningar relaterade till hårdvaran som kan förändra 

bildens egenskaper hanteras inte i detta arbete då fokus endast ligger på bildbehandling. 

Ännu en avgränsning är att detta arbete endast angriper problemen med bilders 

varierande ljusstyrka och sprickor i ändträet. Andra möjliga problem sådana som brus 

av olika slag hanteras inte i detta arbete. Vad gäller eventuella sprickor som kan 

förekomma i ändträets yta kommer endast vertikala och horisontella sprickor att 

undersökas. Övriga sprickor som eventuellt har andra egenskaper kommer därmed ej att 

angripas på grund av dess komplexitet och arbetets tidsram.    
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2 Teoretisk bakgrund 

 

Traditionellt sett är det människor som har utfört de visuella inspektionerna av 

produkter som tillverkas inom industrin. Inspektionen kan exempelvis innefatta kontroll 

av produktens dimensioner eller utseende. På grund av den mänskliga faktorn är det 

svårt att hålla inspektionerna fullständigt felfria då det är många faktorer som spelar in 

som kan göra att en människa begår ett fel. Det är även kostsamt och tidskrävande att 

låta en människa göra dessa inspektioner. Detta har lett till att datorbaserade 

automatiska metoder för visuella inspektioner tagits fram för att förbättra prestandan 

och maximera felfriheten[17]. Bildbehandling ger även innovativa lösningar på problem 

som uppkommer inom industriell automation. En mängd olika automatiserade processer 

har dragit nytta av denna teknik, till exempel tillverkning av elektronikkomponenter, 

textil, metall, glas och maskindelar. Bildbehandling används främst i fall där inspektion 

skulle vara för uttröttande och svår för en människa att utföra. Fall där exakt och snabb 

information krävs är till exempel vid robotvägledning och lokaliserande av objekt i 

snabba processer. Bildbehandling ersätter mänsklig inspektion även i processer där 

inspektionen anses för farlig att utövas av en människa. Exempel på sådana processer 

finns inom kemikalie- och kärnkraftindustrin och där inspektioner utförs under 

vatten[18]. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för att bildbehandling även 

kan användas i denna implementation. Att utsätta ändträn för automatiserad 

bildbehandling är en process som kräver den snabbhet och noggrannhet som 

bildbehandling kan erhålla då brädorna färdas i hög hastighet igenom 

inspektionsplatsen.  

 

2.1 Inspektionssystem i allmänhet 

Ett typiskt system för industriell visuell inspektion består av en eller flera kameror som 

tar en bild av det objekt som ska inspekteras. Vanligtvis tas bilden vid samma fasta 

position och platsen där bilden tas är belyst så att objektet kan hanteras utifrån rätt 

förutsättningar. Systemet består även av mjukvara för bildbehandling och hårdvara där 

bilderna blir bearbetade. Mjukvaran brukar oftast installeras i en dator och hårdvaran 

kan antingen vara fristående eller integrerad i kameran. Efter att bilden bearbetats av 
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inspektionssystemet skickas data baserat på resultatet till tillverkningsprocessen[18]. Se 

figur 2 som visar uppbyggnaden av ett typiskt industriellt inspektionssystem. 

 

 

Figur 2. Uppbyggnaden av ett typiskt industriellt inspektionssystem[18]. 

 

I smartkameran som denna studie angriper är hård- och mjukvara för bildbehandlingen 

inbyggd (därav namnet smartkamera) och den kommunicerar direkt till 

tillverkningsprocessen. Datorn fungerar endast som ett simulerings- och 

programmeringsverktyg vilket gör att smartkameran arbetar helt självständigt. I detta 

arbete är bilderna i förväg tagna av smartkameran och sparade så att behandling av 

dessa kan utföras i efterhand av godtycklig programvara, i detta fall Matlab.     

 

2.2 Inspektionssystem inom träindustrin 

I jämförelse med andra industrier är bildbehandling inom träindustrin ett ganska nytt 

begrepp. Det system som finns idag används främst för kvalitetskontroll av det 

färdigsågade virket. Kvalitetskontrollen består av att hitta defekter på virket som sedan 

fungerar som underlag för att gradera det i olika kvalitetsklasser. Brädan saluförs sedan 

med ett pris utifrån vilken kvalitetsklass den tillhör. Bildbehandling används även innan 

trästocken blivit sågad till brädor i form av 3D lasersystem för att skapa en 

tredimensionell modell av trästocken. Modellen används för att avgöra vilken 

rotationsvinkel stocken ska erhålla innan den sågas för ett maximalt utnyttjande av 
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råvaran[19]. Detta tyder på att bildbehandling inom träindustrin är en lovande och 

framgångsrik metod för att inspektera, analysera och kvalitetsbedöma brädor och 

stockar, vilket är intressant för detta arbete då brädors ändträ ska inspekteras och 

analyseras. 

 

Tidigare forskning[20, 21] tar även upp hur en trästock automatiskt kan 

kvalitetsbedömas vilket idag vanligtvis utförs av en mänsklig expert. 

Kvalitetsbedömningen avgör till vilket pris sågverk köper trästocken av skogsägaren. 

Den automatiserade kvalitetsbedömningen innefattar bland annat att trästockens kärna 

lokaliseras i ändträet vilket innefattar att bildbehandlingsmetoden kantdetektering utförs 

där kanter hittas vars vinklar ger information om var kärnan befinner sig[20]. 

Kvalitetsbedömningen innefattar också att räkna trästockens årsringar där 

kantdetektering även i detta fall används för att lokalisera årsringarna[21]. Dessa 

metoder genomförs med ett inspektionssystem genom att en digital bild tas på 

trästockens ändträ som sedan behandlas, se figur 3 som visar hur ändträet på en trästock 

kan se ut.  

 

 

Figur 3: Ändträet på en trästock[21]. 

Detta indikerar att kantdetektering är en lovande metod för att inspektera brädors 

ändträn eftersom dessa liknar ändträn på en trästock. Att inspektionen idag vanligtvis 

utförs av mänskliga experter innebär att det är ett område som är intressant för vidare 

forskning. 

 

År 2010 gjorde två studenter på Chalmers tekniska högskola ett examensarbete vars 

syfte var att undersöka om ett inspektionssystem kan ersätta ett lasersystem för att 
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avgöra en brädas kupning. Arbetet framhäver att fördelen med ett inspektionssystem är 

att systemet även kan detektera årsringar, vilket berättar hur brädan fysiskt kommer att 

kupa sig redan innan kupningen skett[2]. Figur 4 visar förhållandet mellan årsringarna 

och den fysiska kupningen på en brädas ändträ. Den yttre ytan (den sida som är längst 

bort från stockens centrum) krymper mer vid torkning än vad den inre ytan gör, vilket 

orsakar den fysiska kupningen av brädan[22]. 

 

 

Figur 4: Ändträet på en bräda med dess årsringar och fysiska kupning. 

 

Då lasersystem endast mäter den fysiska kupningen är det inte säkert att korrekt beslut 

tas på grund av att kupningen sker med tiden då brädan torkar[2], se figur 5 som 

konceptuellt visar skillnaden mellan ett lasersystem och ett inspektionssystem vid 

kupmätning av en bräda. Röd markering motsvarar detekteringen av den fysiska 

kupningen och den blå motsvarar detektering av årsringar. 
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Figur 5: Den konceptuella skillnaden mellan inspektionssystem och lasersystem vid kupmätning 

av en bräda. 

Om kupmätningen sker i ett tidigt skede av brädans torkningsprocess så kanske inte 

brädan kupat sig ännu, vilket kan innebära att resultatet på sikt visar sig felaktigt. Tester 

som utförs visar att felfriheten är minst lika hög som dagens lasersystem vilket visar på 

goda utvecklingsmöjligheter[2].  

 

2.3 Extrahering av egenskaper i ytor 

I tidigare forskning behandlas hur egenskaper i ytan på betong[7-9] och ägg[12] kan 

detekteras och analyseras. I fallet med betong handlar det vanligtvis om att 

diagnostisera hur omfattande och allvarliga sprickor i ytan är vad gäller konstruktionens 

hållbarhet. När egenskaper i ytan på ägg detekteras handlar det istället om äggens 

kvalitet då sprickor i skalet ökar risken för att bakterier tränger in i ägget vilket riskerar 

matsäkerheten för konsumenter. Dessa inspektioner utförs genom att ett 

inspektionssystem tar en bild på äggens och betongens yta som sedan behandlas digitalt. 

Vad dessa tillsynes åtskiljda tillämpningar har gemensamt är att 

bildbehandlingsmetoder som utför segmentering används för att detektera, lokalisera 

och extrahera de intressanta egenskaperna som förekommer i ytan. Segmentering är 

därför intressant för detta arbete då detta verkar vara en välbeprövad och universell 

metod för att hantera förekommande egenskaper i ytor.  
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2.4 Digital bildbehandling 

För att en analog signal skall kunna hanteras digitalt behöver den digitaliseras. Detta 

beror på att signalen är kontinuerlig i tid och nivå vilket måste angripas då digital 

hantering är binär och endast kan ske om den har diskreta värden. Digitaliseringen 

innebär att den analoga signalen samplas och kvantiseras. Sampling utförs för att göra 

signalen tidsdiskret och kvantisering för att dela in den i diskreta nivåer. I denna studie 

motsvarar den analoga signalen det ljus som vid exponering släpps in i kamerans lins. 

Genom digitalisering skapas en bild som sedan kan behandlas. En digital bild är 

uppbyggd av pixlar som kan representeras som en tvådimensionell matris enligt 

ekvation 1. 

 

f = (x, y) (1) 

 

där  𝑥𝑥  =  Pixelns radposition 

 𝑦𝑦  =  Pixelns kolumnposition 

I en gråskalig bild representerar värdet på f pixelns gråskalevärde som i ett 8 bitars 

system kan variera mellan 0-255 där 0 är svart och 255 är vit och resterande värden är 

olika nyanser av grå. I en binär bild kan värdet av f bara vara antingen 0 eller 1 vilket 

motsvarar svart eller vit. Representationen av färgbilder är mer avancerade och 

varierande men utförs vanligtvis genom att mängden röd, grön och blå anges i varje 

pixel vilket ger den slutliga färgen. Varje pixel i en digital bild kan representeras som ett 

element i en matris enligt figur 6 där antal radelement är 0 till 𝑀𝑀 − 1 och antal 

kolumnelement är 0 till 𝑁𝑁 − 1[14]. 

 

 
Figur 6: Representation av alla pixlar i en digital bild[14]. 
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Med hjälp av denna representation kan digitala bilder förändras med 

behandlingsmetoder som manipulerar värdet på de element i matrisen som ger de 

önskade effekterna i bilden. Antal kolumn- och radelement anger bildens upplösning 

som i detta arbete är 640 kolumner och 480 rader (640x480) och samtliga bilder är 

gråskaliga. 

2.4.1 Histogrambaserade metoder 

För att digital behandling ska kunna genomföras med ett tillfredsställande resultat krävs 

först och främst att ljusstyrkan och kontrasten i bilden är korrekt så att egenskaper som 

är intressanta framhävs. Om den tagna bilden inte uppfyller dessa krav måste 

behandlingsmetoder användas som justerar detta[4]. 

 

Detta arbete ska angripa bilder som har problem med ljusstyrkan och kontrasten vilket 

innebär att ändträet och dess egenskaper inte kan lokaliseras vid behandling om ändträet 

har en annan ljusstyrka än den som inspektionssystemet förväntar. En för låg ljusstyrka 

innebär att brädans ändträ (objektet) och dess bakgrund ”flyter ihop”, vilket leder till att 

ändträet inte kan urskiljas från bakgrunden med hjälp av bildbehandlingstekniken 

kantdetektering som smartkameran idag använder. En för hög ljusstyrka medför att 

information om ändträets egenskaper förloras. En möjlig lösning på detta problem är att 

ändra bildens ljustyrka och kontrast med histogrambaserade bildbehandlingsmetoder[3-

6] vilket förhoppningsvis framhäver ändträet och dess egenskaper. Inom bildbehandling 

är histogram en grafisk representation av hur frekvent alla möjliga ljusstyrkor 

förekommer i en digital bild. Ett histograms x-axel motsvarar tillgängliga 

gråskalevärden som pixlarna kan anta och dess y-axel anger antalet pixlar som erhållit 

ett visst gråskalevärde. Se figur 7 som visar två bilder med tillhörande histogram där 

bild A har för låg ljusstyrka och bild B har för hög ljusstyrka.   
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Figur 7: Bild A är underexponerad med motsvarande histogram A och bild B är överexponerad 

med motsvarande histogram B. 

Bild A i figur 7 visar en underexponerad bild där de flesta av pixlarna har låg ljusstyrka, 

vilket innebär ett lågt gråskalevärde. Underexponeringen representeras även i histogram 

A där majoriteten av pixlarna har ett lågt gråskalevärde. Detta försvårar detekteringen 

av brädans fysiska profil och årsringar. Bild B i samma figur visar en överexponerad 

bild där många pixlar har hög ljusstyrka, vilket innebär ett högt gråskalevärde. 

Överexponeringen visas också i histogram B där många pixlar har det högsta 

gråskalevärdet, vilket försvårar detekteringen av brädans årsringar. Histogrambaserade 

metoder förändrar histogrammet för en bild så att pixlarnas gråskalevärde manipuleras 

vilket gör att kontrasten och ljusstyrkan i bilden förändras.  

 

Tidigare forskning visar hur bildbehandlingsmetoden histogramutvidgning samt 

histogramutjämning används för att identifiera eventuella tecken av bröstcancer på 

mammografiska digitala bilder[6]. Metoderna används då för att förändra bildens 

egenskaper så att dessa tecken framhävs. Efter att metoderna testats med de bilder som 

är aktuell i detta arbete framkom det att metoderna inte är robusta nog för att hantera de 
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variationer i egenskaperna som förkommer, vilket gör att dessa inte är intressant för 

denna studie.  

 

I tidigare forskning används även bildbehandlingsmetoden histogrambalans för att 

förändra egenskaperna i digitala bilder där nerver i människors ögon analyseras[5]. 

Denna metod använder en referensbild vars histogram används som mall som övriga 

bilder egenskapsmässigt strävar efter att likna. Bilderna erhåller alltså en liknande 

ljusstyrka och kontrast som referensbilden har. Efter att metoden testades med de bilder 

som är aktuell i detta arbete framkom det att den lämpar sig väl för de 

egenskapsvariationer som förekommer i brädors ändträn, därför är denna metod 

intressant i detta arbete. 

2.4.2 Kantdetektering 

Kantdetektering är en bildbehandlingsoperation som används för att hitta de mest 

relevanta kanterna i en bild. Metoder för kanthantering fungerar ofta som ett 

högpassfilter, vilket endast tillåter att höga frekvenser passerar. I 

bildbehandlingssammanhang motsvaras en hög frekvens av en tillräckligt stor och 

plötslig förändring av pixelns gråskalevärde jämfört med intilliggande pixlar. Figur 8 

visar schematiskt en vektor med pixlar och deras gråskalevärde där röd markering visar 

var hög frekvens förekommer som då kan detekteras som en kant.  

 

 

Figur 8: Illustrerar med röd markering var höga frekvenser förekommer i en digital bild där 

rutorna motsvarar pixlar med dess gråskalevärde. 

 

Att detektera objekt från dess omgivning är något som det visuella systemet hos 

människor är väldigt bra på. Därför strävar datorbaserade metoder i form av 

kantdetekteringar att efterlikna de egenskaper som människor har. Exempel på 

problemen som finns vid kantdetektering är om bilden har otillräcklig kontrast mellan 

bakgrund och objekt. Detta kan bero på att bilden har felaktig ljusstyrka eller att 

skuggor eller andra störningar förekommer som ger felaktiga kanter. Resultatet av 

kantdetekteringen blir då oregelbundna kanter som inte utmärker meningsfulla objekt 
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och regioner. Därför är det viktigt att bilden förbehandlas innan kantdetekteringen utförs 

som reducerar brus och korrigerar ljusstyrkan. För att reducera brus i en digital bild 

används ofta ett lågpassfilter som "jämnar ut" kanterna så att brus försvinner och 

kanterna blir mer enhetliga[14]. Tidigare forskning visar att det finns många 

bildbehandlingsmetoder för kantdetektering[23, 24] där metoden Canny detektering[25] 

framhävs som en bra kantdetekteringsmetod. Metoden är intressant för denna studie för 

att framhäva ändträets årsringar och fysiska profil. Exempel på tillämpningar där Canny 

detektering används är som tidigare nämnts detektering av årsringarna på ändträet av en 

stock[21]. Denna kantdetektering används även vid feldiagnostisering av 

solcellsmoduler där bilder tagen med en värmekamera behandlas för att hitta eventuella 

defekter[26].  

2.4.3 Segmentering 

Inom bildbehandling är segmentering en viktig operation som delar upp bilden i dess 

olika regioner eller objekt. Hur bilden delas upp beror på problemet som ska lösas. 

Segmenteringen är slutförd när regionen eller objektet är isolerat från omgivningen. 

Dessa objekt och områden kan sedan beskrivas, klassificeras och analyseras utifrån 

deras egenskaper.  Segmentering är en av de svåraste uppgifterna inom bildbehandling 

där dess resultat beror på noggrannheten i segmenteringen. Eventuella störningar som 

skuggor, överlappande objekt, dålig ljusstyrka och kontrast är bidragande orsaker till att 

segmenteringen försvåras[13, 14]. 

 

Segmentering är en möjlig teknik för att lösa problemet med att extrahera de egenskaper 

som finns i ytan på ett ändträ. Bilden behöver därför delas upp så att dessa egenskaper 

transformeras till objekt som är isolerat från eventuella störningar som förekommer i 

bilden[10, 11]. Som tidigare nämnts är identifiering och extrahering av sprickor i ytan 

på betong en tillämpning där segmentering används[7-9]. I detta fall används 

behandlingsmetoden histogram thresholding som kategoriserar bildens alla pixlar som 

bakgrund eller objekt. Varje pixels kategori bestäms av dess gråskalevärde och 

metodens tröskelvärde, se figur 9. 
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Figur 9: Kategorisering av pixlar i ett histogram[27]. 

 

Kategoriseringen enligt figur 9 gör att intressanta objekt och regioner i en bild kan 

lokaliseras och isoleras, vilket gör att dessa sedan kan analyseras oberoende av varandra 

utifrån deras egenskaper. I fallet med sprickor i betong är indata vid segmenteringen en 

gråskalig bild och utdata en binär bild. I utdata kännetecknas sprickorna genom att dessa 

erhållit det motsatta pixelvärdet jämfört med den övriga ytan, se figur 10 som visar 

dessa in- och utdata. 

 

 

Figur 10: (a) Indata i gråskala; (b) Utdata i binär form[8]. 

 

Figuren visar att efter segmenteringen har pixlarna som motsvarar sprickor fått värdet 

255 (vit). De resterande pixlarna har erhållit värdet 0 (svart) vilket gör att ytans 

egenskaper syns väldigt tydligt och möjliggör att objekten kan analyseras. Denna metod 

är intressant för detta arbete då egenskaper i ytan på en brädas ändträ efterliknar de 

egenskaper som förekommer i ytan på betong. Därmed borde även ändträets egenskaper 

kunna extraheras till objekt vilket leder till att dessa kan lokaliseras och analyseras. 
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2.4.4 Morfologiska filter 

Inom bildbehandling används morfologiska filter för att extrahera eller förändra 

komponenter med ett visst utseende i en digital bild. Dessa filter kan användas vid både 

för- och efterbehandling så att ett tillfredställande resultat erhålls. Principen för dessa 

filter är att geometrisk information extraheras eller förändras ur bilden med hjälp av 

struktureringselement. Ett struktureringselement är en konstruktion av pixlar som 

utseendemässigt liknar den intressanta komponenten. Elementet jämförs med bildens 

alla pixlar och när en matchning inträffar så identifieras de berörda pixlarna. Hur dessa 

struktureringselement är konstruerade är därmed en avgörande faktor för att de 

morfologiska operationerna ska vara tillfredsställande[14]. Ett exempel kan vara om 

horisontella komponenter med längdstorleken 5 pixlar skall extraheras ur bilden. För att 

lösa detta skapas ett struktureringselement som motsvaras av en horisontell vektor med 

storleken 5. Vektorn jämförs sedan med de underliggande pixlarna i bilden. När 

komponenterna hittats extraheras eller förändras dessa. Morfologiska operationer är 

intressanta för detta arbete då årsringar skall extraheras ur ändträet på en bräda. 

2.4.5 Mönsterigenkänning 

Bildbehandlingsmetoden mönsterigenkänning innebär att objekt eller regioner i en 

digital bild klassificeras utifrån dess utseende. Denna metod kräver att bilden redan är 

behandlad så att alla komponenter tydligt är representerade. Målet med metoden är att 

varje komponent blir klassificerad baserat på om en matchning sker med det 

fördefinierade mönstret. Det fördefinierade mönstret jämförs alltså mot eventuella 

mönster som finns i bilden och om en matchning sker klassificeras mönstret i 

bilden[14]. Ett exempel kan vara om en bild innehåller en triangel och en fyrkant. Om 

triangeln skall igenkännas används ett mönster som motsvarar denna och när 

mönsterigenkänning genomförs hittas komponenten när matchning har erhållits. 

Metoden är dock inte intressant i detta arbete för att identifiera brädors årsringar då 

varje årsring är unik. Metoden är alltså inte tillräckligt robust för att klara av de 

variationer som förekommer i årsringars struktur i ändträet på en bräda. 

2.4.6 Egenskapsigenkänning 

Egenskapsbaserade bildbehandlingsmetoder innebär att komponenter i en digital bild 

klassificeras utifrån dess egenskaper. Exempel på egenskaper kan vara objektets area, 
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resulterande vinkel och position. När varje komponents egenskaper har erhållits kan 

klassificering ske baserat på dessa. Klassificeringen innebär att de objekt eller regioner 

som är av intresse detekteras och igenkänns för vidare analys. Denna metod är en viktig 

del som vanligtvis innebär en övergång från en illustrerad till en kvantitativ 

datarepresentation av komponenten. Detta ligger sedan till grund för resultatet av 

bildbehandlingen[14]. Ytan på en brädas ändträ har egenskaper som kan ge den 

information som krävs för att avgöra om brädan skall vändas eller ej. Till exempel är 

årsringarnas vinkel en väsentlig faktor för detta avgörande. Därmed är denna metod 

intressant för detta arbete då variationer av ändträets egenskaper möjligtvis kan 

igenkännas. 
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3 Detektering av årsringar 

 

Metoden för detta arbete var kvantitativ där indata var digitala bilder som behandlades 

och utdata bestod av ett numeriskt resultat som genom tolkning angav årsringars 

struktur i ändträet. Ändträets verkliga struktur var känt så att behandlingens felfrihet 

kunde erhållas. Indata var bilder bestående av brädors ändträn som är tagna i en verklig 

miljö inom träindustrin. Då dessa bilder togs transporterades brädorna förbi 

inspektionsplatsen utan att stanna vilket innebar att det endast fanns en möjlighet att 

erhålla ett tillfredsställande beslut av behandlingen. Formatet Bitmap användes för att 

lagra och spara samtliga bilder. Formatet lagrar bilden som en matris av pixlar med ett 

individuellt värde vilket möjliggör att dessa kan behandlas. Som tidigare nämnts har 

bilderna en upplösning på 640x480 pixlar vilket innebär att bildens dimensioner är 640 

pixlar bred och 480 pixlar hög. Bitmap-formatet representerar därmed bilden som en 

matris med 640 kolumner och 480 rader. Alla pixlar är gråskaliga vilket innebär att 

dessa kan vara svart, vit eller olika nyanser av grå. Pixlarnas upplösning är 8 bitar vilket 

innebär att de kan anta 256 olika gråskalevärden.      

 

3.1 Olikheter i ljusstyrka  

För att angripa problemet med att varierande ljusstyrkor förekommer i indata användes 

bildbehandlingsmetoden histogrambalans. Histogrambalans innebär att en digital bild 

med optimala ljusegenskaper används som referens för samtliga bilder som ska 

behandlas. Då ljusstyrkan i en digital bild kan representeras av ett histogram används 

därför referenshistogrammet som en mall som samtliga bilder strävar efter att likna. 

Därmed kunde denna metod användas för att förbättra ljusstyrkan på bilder med både 

för låg och hög ljusstyrka. Se figur 11 som visar hur histogrammet för en bild med för 

låg ljusstyrka förändras av histogrambalans. 
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Figur 11: Visar hur en bild och dess histogram med för låg ljusstyrka strävar efter att likna 

referensbildens histogram. (a) Innan histogrambalans; (b) Referens; (c) Resultat av 

histogrambalans. 
 

Histogrammet i figur 11(a) tillhör bilden då histogrambalans ännu inte utförts. Som kan 

ses har de flesta pixlarna i bilden en låg ljusstyrka vilket tyder på att histogrambalans 

behöver användas. Bilden i figur 11(b) motsvarar den valda referensen vars histogram 

visar distributionen av pixlarnas ljusstyrka. Histogrambalans använder denna 

distribution som referens vilket histogrammet i figur 11(a) skall eftersträva att likna. 

Resultatet av denna metod kan ses i figur 11(c) som visar hur figur 11(a) har 

transformerats till att efterlikna referensen. Vad som kan konstateras är en betydligt 

bredare distribution av pixlarnas ljusstyrkor vilket indikerar på att bilden erhållit en 

tillfredställande ljusstyrka och kontrast. Vad gäller bilder med för hög ljusstyrka 
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används samma metod och referens för att erhålla en mer tillfredsställande fördelning av 

ljusstyrkorna, detta kan ses nedan i figur 12. 

 

 

Figur 12: Visar hur en bild och dess histogram med för hög ljusstyrka strävar efter att likna 

referensbildens histogram. (a) Innan histogrambalans; (b) Referens; (c) Resultat av 

histogrambalans. 

Här kan ses att fördelningen av pixlarnas ljusstyrkor i figur 12(a) strävar efter att likna 

samma referens som är figur 12(b). Figur 12(c) visar resultatet av metoden och där kan 

ses att antalet pixlar med väldigt lågt gråskalevärde har minskat och även de med ett 

värde omkring 200, vilket innebär att dessa har erhållit ett annat värde. Det vore 

önskvärt att fler pixlar med värdet 255 (vit) hade erhållit ett lägre värde. Men vid 

jämförelse av histogrammet i figur 12(a) och figur 12(c) är antalet pixlar med maximal 

ljusstyrka (värde 255) oförändrat vilket beror på att dessa är överexponerade. 
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Överexponering leder till att ett nytt tillförlitligt värde inte kan antas då tillräcklig 

information i dessa saknas. Trots detta kan ändå en betydlig förbättring ses främst i de 

yttre regionerna av ändträet.  

 

3.2 Extrahering av ändträets egenskaper 

För att en detektering och analys av ändträets årsringar skulle vara möjlig krävdes först 

att ändträets egenskaper extraherades i bilden. Efter det krävdes en reducering av yttre 

och inre brus så att årsringarna kunde extraheras i ändträet. Hur detta genomfördes var 

en avgörande faktor om resultatet av bildbehandlingen skulle bli tillfredsställande. 

Nedan presenteras de metoder och steg som genomfördes för att erhålla detta.  

3.2.1 Kantdetektering 

För att kunna segmentera bilden så att egenskaper i ändträets yta framhävs krävs först 

att dessa detekteras, vilket kan utföras med kantdetektering. För att detektera 

egenskaperna i ändträet användes kantdetektorn Canny som identifierar alla tillräckligt 

höga frekvenser i en bild, vilket i detta fall motsvarar egenskaperna i ändträet. Canny 

detektorn är uppbyggd av flera bildbehandlingsmetoder. Den första metoden är ett så 

kallat Gaussian-filter som ”jämnar ut” bilden så att förekommande brus reduceras och 

sammanlänkar intressanta men osammanhängande kanter. Nästa metod är att alla höga 

frekvenser identifieras i bilden som motsvaras av de intressanta egenskaperna. Sist 

utförs segmentering av de höga frekvenserna så att dessa extraheras och representeras 

som kanter i bilden. Segmenteringen innebär att de detekterade frekvenserna 

representeras genom att pixelns gråskalevärde där en egenskap förekommer sätts till 

255 vilket motsvarar vit. Övriga ej detekterade frekvenser i bilden filtreras bort och 

dessa pixlar erhåller värdet 0 som motsvarar svart.  När Canny detekteringen utfördes 

anpassades det inledande Gaussian-filtrets storlek så att intressanta men 

osammanhängande kanter kopplades ihop och att brus reducerades på ett 

tillfredsställande sätt. Under detekteringen av höga frekvenser i steget non-maximum 

surpression som kategoriserar dessa beroende på riktning gjordes modifieringar så att 

endast frekvenser i den horisontella riktningen detekterades. Detta utfördes för att 

filtrera bort det brus som motsvarades av höga frekvenser med annan riktning. I det 

avslutande segmenteringssteget extraherades de horisontella frekvenserna och 
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representerades som kanter. I segmenteringssteget anpassandes det låga och höga 

tröskelvärdet så att kanterna som motsvarande brus reducerades på ett effektivt sätt. 

Resultatet av denna detektering var att den gråskaliga bilden transformerades till en 

binär där endast kanterna var representerade, se figur 13 som motsvarar resultatet av 

denna metod. 

 

 

Figur 13: (a) Innan kantdetekteringen; (b) Resultatet av den modifierade kantdetektorn Canny 

som framhäver vart höga frekvenser i den horisontella riktningen förekommer i bilden. 
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Figur 13(b) motsvarar resultatet när den modifierade Canny detektering har utförts av 

bilden i figur 13(a). Som kan ses har alla horisontella och höga frekvenser identifierats 

och extraherats till kanter av detektorn. Resterande frekvenser har filtrerats bort och den 

efterföljande segmenteringen av bilden har gjort att den har övergått från att vara 

gråskalig till binär. Ändträet har nu extraherats från dess bakgrund och även årsringar på 

ändträets yta. Dock har också kanter utanför ändträet detekterats. Trots att dessa anses 

som störningar uppfyller de ändå detektorns krav för att vara en kant. Liknande 

störningar finns även på ändträets yta där kanter förekommer som inte nödvändigtvis 

representerar årsringar. Störningarna kan möjligtvis tillhöra andra egenskaper i ytan 

som inte är önskvärda att detekteras i detta fall. På grund av detta behöver ytterligare 

filtrering utföras som hanterar och minimerar dessa, så att en tillfredställande 

detektering av ändträets årsringar kan utföras. Detta genomförs i två delmoment där det 

första behandlar de yttre störningarna som motsvarar kanterna utanför ändträets yta. Det 

andra momentet hanterar de inre störningarna vilket innefattar kanterna inom ändträets 

yta. 

3.2.2 Reducering av yttre störningar 

För att minimera de yttre störningarna användes morfologiska filter bestående av flera 

fördefinierade och efterföljande operationer med olika strukturelement. Först användes 

ett anpassat så kallat erosionsfilter för att extrahera horisontella kanter som motsvarade 

brus och oönskade egenskaper. Filtret konstruerades med en anpassad linjestorlek på 

struktureringselement som extraherade horisontella kanter så att dessa kunde elimineras. 

Sedan genomfördes två efterföljande så kallade stängningsfilter med anpassad 

kvadratstorlek på strukturelementen, dessa sammanlänkade närliggande kanter och 

gjorde ändträet och de yttre störningarna till separata objekt. Med hjälp av 

igenkänningsmetoder kunde arean av samtliga objekt erhållas och genom sortering 

beroende på area kunde de yttre störningarna filtreras bort. Resultatet av reduceringen 

visas i figur 14. 
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Figur 14: Reducering av yttre störningar som tidigare förekom i bakgrunden. 

Figur 14 visar hur de yttre störningarna har reducerats i bilden. Vid jämförelse med 

figur 13(b) kan ses att de flesta oönskade kanter som tidigare förekom i bakgrunden har 

eliminerats. Detta var en viktig faktor i bildbehandlingen för att erhålla ett resultat med 

så hög felfrihet som möjligt. 

3.2.3 Reducering av inre störningar 

Likväl som de yttre störningarna reducerades behövde även de inre störningarna på 

ändträets yta minskas. Detta för att endast frambringa årsringarna i ändträet och på så 

sätt öka felfriheten i resultatet. Då de yttre störningarna framgångsrikt reducerades med 

morfologiska filter angreps de inre med samma metod, dock med skilda operationer och 

strukturelement för att optimera reduceringen. Först användes ett erosionsfilter med 

anpassad linjestorlek i struktureringselementet som utmärkte och tog bort horisontella 

kanter, vilket reducerade kvarvarande brus och oönskade egenskaper. Sedan utfördes ett 

stängningsfilter med anpassad kvadratstorlek i strukturelementet som kopplade ihop 

närliggande kanter och gjorde dessa till endast ett objekt. Detta genomfördes för att i 

nästa steg med igenkänning kunna eliminera objekt baserad på dess area vilket 

reducerade oönskade kanter ytterligare. Efter det användes ett så kallat öppningsfilter 

med anpassad kvadratstorlek i strukturelementet för att bryta upp de sammanhängande 

kanterna, vilket utfördes för att extrahera och reducera oönskade kantsammanlänkningar 
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orsakade av stängningsfiltret. Med igenkänning utfördes sedan ännu en borttagning av 

objekt baserad på dess area, vilket reducerade störningar ytterligare. I nästa steg 

användes återigen ett öppningsfilter med anpassad kvadratstorlek i strukturelementet för 

att bryta oönskade kantsammanlänkningar orsakade av stängningsfiltret. I efterföljande 

steg användes ett erosionsfilter med anpassad linjestorlek i struktureringselementet som 

extraherade alla vertikala kanter i bilden som motsvarade oönskade kanter som sedan 

kunde elimineras. Avslutningsvis användes igenkänning för att eliminera objekt baserad 

på dess area vilket var den slutliga reduceringen av brus och oönskade egenskaper. 

Resultatet av reduceringen av de inre störningarna ses i figur 15. 

 

 

Figur 15: Reducering av inre störningar som tidigare förekom i ändträets yta. 

I figur 15 ses en tydlig reducering av de inre störningarna vid jämförelse med figur 14. 

Majoriteten av de tidigare detekterade kanterna som innehöll information som inte var 

relaterade till brädans årsringar har filtrerats bort. Filtreringen baserades på hur årsringar 

vanligtvis framträder och vad dessa har för egenskaper i ytan på ett ändträ. Kanter som 

saknade dessa egenskaper kategoriserades som störningar och eliminerades vilket 

innebar att huvudparten av de kvarstående kanterna representerade årsringar.  
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3.3 Hantering av sprickor 

För att reducera inverkan av eventuella vertikala och horisontella sprickor i ändträet 

utfördes (som tidigare nämnts avsnitt 3.2) modifieringar i kantdetekteringen och 

anpassade morfologiska filteroperationer som eliminerade kanter med sådana 

egenskaper. Modifieringen i kantdetekteringen var att i steget non-maximum 

surpression detekterades endast höga frekvenser av horisontell riktning. Detta innebar 

att höga frekvenser orsakade av vertikala sprickor filtrerades bort. Genom att använda 

morfologiska struktureringselement med anpassad storlek i strukturelementet 

extraherades horisontella kanter som hade orsakats av sprickor, vilket innebar att kanter 

motsvarade horisontella sprickor togs bort. Konsekvensen av denna eliminering innebar 

att vertikala och horisontella kanter som möjligtvis representerade årsringar också 

försvann, men då dessa inte ansågs ge någon användbar information om årsringarnas 

struktur under den avslutande analysen var detta en acceptabel effekt. Se figur 16 som 

visar hur sprickor reducerades under bildbehandlingsprocessen. Röd markering 

motsvarar där kantdetektering orsakades av sprickor. 
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Figur 16: Visar processen hur sprickor i ändträet hanterades. Röd markering visar där kanter 

förekom som motsvarade sprickor på ändträets yta. (a) Ändträet efter histogrambalans; (b) 

Efter kantdetektering; (c) Efter reducering av störningar. 
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I figur 16(a) kan ses ett ändträ med sprickor efter att metoden histogrambalans utförts. 

Sprickorna motsvaras av de mörkare partierna i ändträet som kan orsaka oönskade 

kantdetekteringar. Det första steget i reducering av kanter som motsvarar sprickorna kan 

ses i figur 16(b) där de vertikala sprickorna har filtrerats bort. Detta genomfördes under 

kantdetekteringen i bildbehandlingen genom att (som tidigare nämnts i avsnitt 3.2) 

modifiera non-maximum suppression steget så att höga frekvenser med vertikal riktning 

togs bort. Dessa frekvenser ansågs inte innehålla någon intressant information även om 

dessa eventuellt representerade årsringar. Dock kunde inte frekvenser med andra 

egenskaper filtreras bort i detta steg på grund av risken att viktig information angående 

årsringarnas struktur skulle försvinna. Därför behandlades detta av morfologiska filter i 

nästa steg i bildbehandlingen. I figur 16(c) ses det andra steget i reduceringen av 

sprickor. Här användes ett erosionsfilter med en anpassad linjestorlek på 

struktureringselement för att extrahera kanter som motsvarade horisontella sprickor, 

vilket innebar att dessa sedan kunde filtrerats bort ur bilden. De återstående 

rödmarkerade kanterna som kan ses i figur 16(c) motsvarar sprickor vars egenskaper 

liknar kanter som representerar intressanta årsringar. Därför var eliminering av dessa 

svår att utföra då risken att även kanter som motsvarade intressanta årsringar togs bort.          

 

3.4 Egenskapsigenkänning 

För att utföra vidare analys av den återstående informationen användes 

bildbehandlingsmetoder som utför egenskapsbaserad igenkänning. Detta innebar att 

varje objekt klassificerades baserat på dess egenskaper, vilket krävdes för att erhålla 

parametrar till den slutliga analysalgoritmen. För att klassificeringen skulle bli så 

tillförlitlig som möjligt lokaliserades först ändträets vertikala symmetrilinje vilket 

användes som referens.     

3.4.1 Lokalisering av ändträets vertikala symmetrilinje 

För att klassificera ändträets årsringar med så hög felfrihet som möjligt krävdes det att 

dela upp ändträets yta i vänster respektive höger sida. Varför denna uppdelning gjordes 

var för att årsringarnas struktur tenderar att vara symmetrisk kring ändträets vertikala 

symmetrilinje. Med denna linje som referens kunde varje kant klassificeras då kantens 

vinkel och sidtillhörighet var avgörande faktorer. För att beräkna linjen krävdes att två 

egenskaper ur ändträet erhölls, vilka var ändträets vinkel i förhållande till bildens x-axel 



 

29 
 
 

och dess mittpunkt. Egenskaperna erhölls genom att använda igenkänningsmetoder efter 

att morfologiska stängningsfilter med anpassad kvadratstorlek på strukturelementet 

sammanlänkat kanterna och gjort ändträet till endast ett objekt. Därmed kunde ändträets 

vinkel och mittpunkt erhållas vilket möjliggjorde att symmetrilinjen kunde beräknas. Se 

figur 17 som schematiskt visar brädans vertikala symmetrilinje och vinkel i förhållande 

till bildens x-axel.  

 

 
Figur 17: Illustrerar den vertikala symmetrilinjen i ändträets yta på en bräda och dess vinkel 

med bildens x-axel som referens. 

Symmetrilinjen lokaliserades för att erhålla en mer tillförlitligt klassificering av de 

kanter som var i närheten av den. Därför ansågs det inte tillräckligt att sätta ett konstant 

värde på dessa parametrar, vilket skulle skapa en fast symmetrilinje för samtliga bilder. 

Detta grundade sig i att brädorna som inspekterades hade varierande vinkel och position 

vid tagning av bilden, vilket gjorde att ändträets symmetrilinje också hade dessa 

variationer för varje bild. Genom att beräkna en individuell symmetrilinje för varje bild 

erhölls en mer robust och precis klassificering av närliggande årsringar, vilket 

resulterade i en ökad tillförlitlighet. Ändträets vinkel och position erhölls genom att 

utföra egenskapsbaserade igenkänningsmetoder. Se figur 18 som visar de kvarvarande 

kanterna efter den inre reduceringen av störningar samt den beräknade symmetrilinjen 

som motsvarar den blå linjen. 
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Figur 18: Resultatet av reducering av inre störningar samt ändträets vertikala symmetrilinje. 

Med hjälp av den individuellt anpassade symmetrilinjen som kan ses i figur 18 kunde 

ett beslut göras angående vilken sida varje kant tillhörde. Därmed erhölls förutsättningar 

som bidrog till en ökad felfrihet vid den nästkommande klassificeringen av kanterna.  

3.4.2 Klassificering av årsringar 

Vid klassificering av årsringarna användes egenskapsbaserade igenkänningsmetoder för 

att samla in erforderlig information om kanterna. De parametrar som tidigare erhölls för 

varje kant var dess vinkel med bildens x-axel som referens, totala area där enheten är 

antal pixlar och position av dess mittpunkt. Med hjälp av dessa parametrar och ändträets 

vertikala symmetrilinje kunde varje kant klassificeras så att ett övergripande antagande 

kunde göras om hur årsringarnas struktur var formad. Antagandet baserades på att 

årsringarnas struktur i ändträet kunde betraktas som antingen en ”glad mun” eller 

”ledsen mun”, se figur 19 som klargör innebörden av detta. 

 

 

Figur 19: Illustrerar ändträet på två brädor och hur årsringarnas struktur kan betraktas. 
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Då årsringarnas struktur avgör hur brädan fysiskt är kupad kan ett beslut tas om brädan 

skall vändas eller ej utifrån detta beslut. För att erhålla beslutet skapades följande 

algoritm vars produkt anger resultatet, se ekvation 2, 3.  

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

 (2) 

 

där  𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛  =  Produkten av kategoriseringskvoterna av ändträets kanter 

 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎  =  Antalet kanter som bidrar till att årsringarna på ändträets 

yta kan betraktas som en ”glad mun”. 

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎  =  Antalet kanter som bidrar till att årsringarna på ändträets 

yta kan betraktas som en ”ledsen mun”. 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎   =  Totala arean av samtliga kanter som kategoriserats som 

bidragande till att årsringarnas struktur i ändträet 

motsvarar en ”glad mun”. 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎  =  Totala arean av samtliga kanter som kategoriserats som 

bidragande till att årsringarnas struktur i ändträet 

motsvarar en ”ledsen mun”. 

 

Algoritmen i ekvation 2 utför en kvantitativ analys av kanternas kategorisering för att 

avgöra årsringarnas struktur i ändträet. Varför dessa kvoter användes var att trots att 

både yttre och inre störningar reducerades var dessa inte helt eliminerade. Det fanns 

alltså störningar kvar som analysen måste hantera för att erhålla ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Vid denna analys ansågs att kanternas area hade lika stor vikt som 

antalet kanter vid beslutfattande om årsringarnas struktur i ändträet. Därav har kvoterna 

i ekvation 2 lika stor inverkan på den sammanlagda produkten som utgör resultatet. 

Tolkningen av produkten som erhölls i ekvation 2 baserades enligt de tre möjliga 

utfallen som visas i ekvation 3.   
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(3) 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 > 1   =  Produkten av kvoterna ger att årsringarnas struktur i 

ändträet motsvarar en ”glad mun”.  

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 < 1   =  Produkten av kvoterna ger att årsringarnas struktur i 

ändträet motsvarar en ”ledsen mun”.  

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1   =  Produkten av kvoterna ger att årsringarnas struktur i 

ändträet inte kan avgöras baserat på aktuella 

parametervärden. 

 

Denna analys var det slutliga steget i detekteringen av årsringarna i ändträet. 

Algoritmen i ekvation 2 ger ett resultat som direkt anger hur årsringarna i ändträets yta 

har identifierats av bildbehandlingen, vars information kan vidarebefordras till 

tillverkningsprocessen för vidare hantering. Ytterligare villkor behöver tilläggas om 

någon av parametrarna erhåller värdet 0 vilket antingen gör att algoritmen erhåller ett 

missvisande resultat eller blir odefinierad. Villkor för detta har dock inte skapats i denna 

studie då sådana parametervärden aldrig erhölls. För att kontrollera felfriheten i 

bildbehandlingens resultat utfördes en visuell undersökning i varje bild vilket ansågs 

som det korrekta resultatet. Undersökningen gjordes genom att visuellt bestämma om 

ändträets årsringar i verkligheten hade en struktur som liknade en ”glad mun” eller 

”ledsen mun”. Resultatet av den automatiserade bildbehandlingen kunde därmed direkt 

jämföras med den visuella undersökningen för att erhålla dess felfrihet. 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras felfriheten i resultatet av bildbehandlingen som 

implementerats i detta arbete. En evaluering visas också för att jämföra resultatet med 

inspektionssystemet bestående av smartkameran som används idag. Resultatet har 

uppdelats i tre grupper för att klargöra bildbehandlingens felfrihet för de olika 

egenskaper som ändträets yta kan besitta baserat på de forskningsfrågor som ställts. 

Gruppindelningen är således mörka ändträ, ljusa ändträ och ändträ med sprickor där 30 

bilder i varje grupp har analyserats för att erhålla felfriheten. Dessa totalt 90 bilder är 

slumpmässigt valda och anses vara en tillfredsställande representation av de variationer 

som kan förekomma i varje grupp. Bilderna har endast det fel som gruppnamnet antyder 

för att distinkt kunna skilja på grupperna. Då det inom varje egenskapsgrupp förekom 

bilder vars resultat var lyckade och misslyckade kommer en bild ur varje grupp att 

presenteras där resultatet var lyckat (se figur 20,21,22) och misslyckat (se figur 

23,24,25). Sedan visas statistik för den slutliga analysalgoritmens felfrihet (se tabell 1) 

och sist utförs en evaluering med smartkameran (se tabell 2).   

 

  



 

34 
 
 

4.1 Lyckade bildbehandlingsresultat 

För att illustrera bildbehandlingsprocessen när analysalgoritmens resultat var lyckat 

kommer detta avsnitt att presentera en bild ur varje egenskapsgrupp där så var fallet. 

Presentationen sker genom att bilden visas vid varje huvudsteg i behandlingen (se figur 

20,21,22). Sedan anges analysalgoritmens resultat för bilden där parametrarna 

motsvarar egenskaper på de kvarvarande kanterna.  

4.1.1 Mörkt ändträ 

Figur 20 visar huvudstegen i behandlingsprocessen då en bild med för låg ljusstyrka 

bestående av ett ändträ behandlades där det slutliga resultatet av analysalgoritmen 

stämde överens med verkligheten.  

 

 

Figur 20: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild med ett för mörkt ändträ då resultatet av 

analysalgoritmen överensstämde med verkligheten. 
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Efter att bilden enligt figur 20 behandlats erhölls parametervärden till analysalgoritmen 

vars innebörd beskrivits i ekvation 2, 3. Sedan baserat på de möjliga utfallen som kan 

ses i ekvation 3 kunde ett slutligt beslut om årsringarnas struktur i ändträet erhållas. 

Nedanstående ekvation 4 visar resultatet av den numeriska beräkningen med 

algoritmen.    

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 0,4153 = 41
66
∗ 595

890
 (4) 

 

Analysalgoritmens resultat för bilden i figur 20 var 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0,4153 vilket baserat på 

de möjliga utfallen innebar att ändträets årsringar kunde betraktas som en ”ledsen mun”. 

När den visuella undersökningen av bilden genomfördes för att evaluera utfallet av 

analysalgoritmen ansågs årsringarnas verkliga struktur att överensstämma med 

algoritmens resultat, vilket var lyckat.  

4.1.2 Ljust ändträ 

Figur 21 visar huvudstegen i behandlingsprocessen då en bild med för hög ljusstyrka 

bestående av ett ändträ behandlades där det slutliga resultatet stämde överens med 

verkligheten. 
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Figur 21: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild med ett för ljust ändträ då resultatet av 

analysalgoritmen var lyckat. 

Vid behandling av bilden enligt figur 21 erhölls följande parametervärden för 

analysalgoritmen enligt ekvation 5. 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 0,1126 = 8
22
∗ 177

378
 (5) 

 

I detta fall gav analysalgoritmen 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0,1126 vilket baserat på de möjliga utfallen 

innebar att ändträets årsringar kunde betraktas som en ”ledsen mun”. Då den visuella 

undersökningen av bilden kom fram till att algoritmens resultat var korrekt var detta 

därmed lyckat.  
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4.1.3 Ändträ med sprickor 

I figur 22 kan huvudstegen i behandlingsprocessen ses då en bild bestående av ett ändträ 

med sprickor behandlades där analysalgoritmen erhöll ett lyckat resultat.  

 

 

Figur 22: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild med ett ändträ med sprickor då 

resultatet av analysalgoritmen överensstämde med verkligheten. 

Vid behandling av denna bild där processens huvudsteg kan ses i figur 22 erhölls 

parametervärden för analysalgoritmen enligt ekvation 6. 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 2,4611 = 42
25
∗ 564

385
 (6) 

 

Enligt ekvation 6 erhåller analysalgoritmen 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 2,4611 vilket baserat på de 

möjliga utfallen innebär att ändträets årsringar kan betraktas som en ”glad mun”. 

Behandlingen av denna bild var lyckad då analysalgoritmens resultat stämde överens 

med ändträets verkliga utseende som erhållits vid den visuella undersökningen. 
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4.2 Misslyckade bildbehandlingsresultat 

På liknande sätt som i föregående avsnitt presenteras en bild från varje egenskapsgrupp 

genom att varje huvudsteg i behandlingen visas (se figur 23,24,25). Som tidigare anges 

slutligen resultatet med hjälp av analysalgoritmen som kan ses i ekvation 2, 3. 

Skillnaden med detta avsnitt är att dessa bilder har erhållit ett resultat som inte stämmer 

överens med ändträets verkliga struktur. 

4.2.1 Mörkt ändträ 

Figur 23 visar huvudstegen i behandlingsprocessen då en bild med för låg ljusstyrka 

bestående av ett ändträ behandlades där resultatet av analysalgoritmen var misslyckat.  

 

 

Figur 23: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild med ett för mörkt ändträ då resultatet av 

analysalgoritmen var misslyckat. 
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Efter att behandlingsprocessen av bilden slutförts enligt figur 23 erhölls 

parametervärden till analysalgoritmen som tidigare beskrivits i ekvation 2, 3. 

Nedanstående ekvation 7 visar den numeriska beräkningen av algoritmen. 

    

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 1,1861 = 60
53
∗ 791

755
 (7) 

 

Resultatet som gavs av analysalgoritmen var att denna bild erhöll 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1,1861 

vilket baserat på de möjliga utfallen enligt ekvation 3 innebar att ändträets årsringar 

kunde betraktas som en ”glad mun”. När den visuella undersökningen av bilden 

genomfördes för att erhålla korrekt resultat ansågs årsringarnas verkliga struktur bestå 

av en ”ledsen mun”, vilket inte överensstämde med algoritmens resultat. Därmed var 

behandlingen av denna bild misslyckad.  

4.2.2 Ljust ändträ 

I figur 24 kan huvudstegen ses efter behandlingen av en bild som innehåller ett ändträ 

med för hög ljusstyrka då analysalgoritmens resultat inte överensstämde med ändträets 

verkliga utseende. 
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Figur 24: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild med ett för ljust ändträ då resultatet av 

analysalgoritmen inte överensstämde med verkligheten. 

Efter att behandlingsprocessen av bilden slutförts enligt figur 24 erhölls 

parametervärden till analysalgoritmen. Nedanstående ekvation 8 visar den numeriska 

beräkningen av algoritmen.    

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 0,5090 = 27
41
∗ 388

502
 (8) 

 

Resultatet från analysalgoritmen var att denna bild erhöll 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0,5090 vilket 

baserat på de möjliga utfallen innebar att ändträets årsringar kunde betraktas som en 

”ledsen mun”. När den visuella undersökningen av bilden genomfördes erhölls att 

årsringarnas verkliga struktur betraktades som en ”glad mun”. Därmed hade 

analysalgoritmen givit ett misslyckat resultat.  
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4.2.3 Ändträ med sprickor 

I figur 25 visas huvudstegen i bildbehandlingsprocessen då ett ändträ med sprickor 

behandlades där algoritmens resultat inte stämde överens med ändträets verkliga 

struktur. 

 

 

Figur 25: Behandlingsprocessens huvudsteg av en bild bestående av ett ändträ med sprickor då 

resultatet av analysalgoritmen var misslyckat. 

Efter behandlingen av bilden som kan ses i figur 25 erhölls pararmetervärden som kan 

ses i ekvation 9. 

 

𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

∗ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎

→ 1,5530 = 41
35
∗ 639

482
 (9) 

 

Analysalgoritmen erhöll i detta fall ett resultat av 𝑝𝑝𝑝𝑝ä𝑛𝑛𝑛𝑛 = 1,5530 vilket motsvarar 

”glad mun”. Dock betraktades det verkliga utseendet av ändträets årsringar som en 

”ledsen mun” vilket innebar att algoritmen gav ett misslyckat resultat för denna bild. 
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4.3 Statistisk presentation av felfriheten 

För att ge en överskådlig presentation av felfriheten för bildbehandlingen som skapats i 

denna studie presenteras i tabell 1 en sammanställning av den totala felfriheten för 

samtliga 90 bilder och för varje egenskapsgrupp som innehöll 30 bilder vardera. 

 

Tabell 1: Bildbehandlingens totala felfrihet samt för varje egenskapsgrupp. 

Bild Antal lyckade Antal misslyckade Felfrihet 

Ljusa ändträn 24 6 80 % 

Mörka ändträn 27 3 90 % 

Ändträn med sprickor 23 7 76 % 

Samtliga bilder 74 16 82 % 

 

Tabell 1 visar att den totala felfriheten för analysalgoritmen är 82 % där variationen i 

felfriheten för egenskapsgrupperna är 76-90 %. Bland de testade bilderna fanns flera 

som innehöll måttligt till starkt brus i form av överexponerade gråskalevärden eller 

frekvensbrus. I egenskapsgruppen ändträn med sprickor förekommer flest antal 

misslyckade bildbehandlingar då en felfrihet på 76 % erhållits. Gruppen med näst flest 

misslyckade resultat är ljusa ändträn med 80 % felfrihet. Högst felfrihet har gruppen 

mörka ändträn med en felfrihet på 90 %.  

 

Baserat på den erhållna felfriheten i denna studie är histogrambalans en lyckad metod 

för att förändra ljusstyrkan i en digital bild. Dock kan information i överexponerade 

regioner ej förändras. För att erhålla årsringarnas struktur i ändträet är kantdetektorn 

Canny och morfologiska filter väl lämpade för att extrahera kanterna och reducera 

förekommande brus. Angripandet av sprickor i ändträet har delvis besvarats med att 

modifieriera Canny detektorn så att kanter som motsvarar vertikala sprickor filtrerats 

bort. Kanter orsakade av horisontella sprickor har tagits bort med hjälp av morfologiska 

strukturelement som framhävt och extraherat dessa. Därmed har endast en del av de 

sprickor som kan förekomma angripits vilket är ett område för vidareutveckling. 
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4.4 Evaluering 

För att evaluera bildbehandlingen som skapats i denna studie har dess felfrihet jämförts 

med inspektionssystemets felfrihet bestående av smartkameran. Felfriheten för 

smartkameran baseras på samma 90 bilder och egenskapsgrupper som användes vid 

erhållandet av felfriheten för behandlingen i denna studie. Detta utfördes med 

programvaran Insight Explorer genom att simulera smartkameran Cognex 7050 så att 

dess behandlingsresultat för bilderna kunde erhållas. Smartkamerans 

behandlingsresultat för varje bild var uppbyggt på liknande sätt som i denna studie då 

resultatet angav om årsringarna i ändträets struktur betraktades som en "glad mun" eller 

"ledsen mun". Detta kunde sedan jämföras med den visuella undersökningen som gav 

den verkliga strukturen på ändträets årsringar. Tabell 2 visar smartkamerans felfrihet för 

varje egenskapsgrupp samt dess totala felfrihet.  

 

Tabell 2: Smartkamerans totala felfrihet samt för varje egenskapsgrupp. 

Bild Antal lyckade Antal misslyckade Felfrihet 

Ljusa ändträn 22 8 73 % 

Mörka ändträn 18 12 60 % 

Ändträn med sprickor 21 9 70 % 

Samtliga bilder 61 29 67 % 

 

I tabell 2 kan ses att den totala friheten för smartkameran är 67 % samt att variationen i 

felfriheten för varje egenskapsgrupp ligger mellan 60-73 %. Detta ger vid jämförelse 

med tabell 1 att den totala felfriheten i denna studie är 22 % högre än för smartkameran. 

Den största bidragande faktorn för detta var felfriheten i egenskapsgruppen mörka 

ändträn där skillnaden mellan smartkameran och bildbehandlingen i denna studie var 50 

%. Egenskapsgruppen ljusa ändträn erhöll en skillnad på 9 % och i gruppen ändträn 

med sprickor var skillnaden 8 %. Sammanfattningsvis har resultatet av 

bildbehandlingsprocessen i detta arbete erhållit en ökad felfrihet i samtliga 

egenskapsgrupper jämfört med smartkameran. 
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5 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras uppbyggnaden av metoden samt vad som varit lyckat och vad 

som fortfarande önskas av den. Det erhållna resultatet diskuteras också med koppling 

till tidigare forskning. Sedan tas förslag för vidareutveckling av arbetet upp och sist 

presenteras en slutsats som omfattar hela studien. 

 

5.1 Reflektioner kring metoden 

I denna studie har bildbehandlingsmetoder framtagits som extraherar och analyserar 

årsringarna i ändträets yta på en bräda. Då brus och oönskade egenskaper förkommer i 

bilder finns fall där analysalgoritmen givit ett misslyckat resultat. Detta har lett till att 

metoderna har anpassats för att minimera förekomsten av dessa. Bildbehandlingen 

genomför först pixelbaserad teknik där metoden histogrambalans används. Metoden 

används för att optimera ljusstyrkan i bilden så att efterkommande metoder har rätt 

förutsättningar. Begränsningen för denna teknik är att den ej kan förändra 

överexponerade regioner i en bild, vilket orsakar misslyckade segmenteringsresultat. 

Om en teknik används som kan förändra överexponerade pixlar skulle detta troligtvis 

öka felfriheten. Varför inte histogramutvidgning och histogramutjämning brukas är för 

att dessa saknar den robusthet för de variationer som kan förekomma i bildernas 

ljusstyrka. Nästa åtgärd i bildbehandlingen är objektbaserad teknik som utför 

kantbaserad segmentering. Detta utförs för att detektera årsringarna som finns i ytan på 

ändträet så att dessa sedan kan igenkännas. Begränsningen i denna teknik är att även 

förekommande brus och oönskade egenskaper segmenteras vilket orsakar misslyckade 

igenkänningsresultat. En teknik som endast detekterade årsringar skulle troligtvis öka 

felfriheten i resultatet. Anledningen till varför inte regionbaserad segmentering används 

är för att kanter i ändträet ska lokaliseras vilket utesluter denna. Sist utförs 

igenkänningsteknik där egenskapsigenkänning används för att erhålla kanternas 

egenskaper. Detta utförs för att avgöra årsringarnas struktur i ändträet så att ett beslut 

sedan kan tas om brädan skall vändas eller ej. Begränsningen i detta fall är att det inte 

finns någon speciell igenkänningsteknik just för denna tillämpning, vilket orsakar fall 

där bildbehandlingen ger ett misslyckat resultat. Om en igenkänningsteknik användes 
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som kunde urskilja kanter som enbart motsvarade årsringar skulle felfriheten troligtvis 

att öka. Mönsterigenkänning används inte på grund av att årsringarnas utseende är unik 

för varje bräda vilket utesluter denna metod. Metoder för att detektera ändträets fysiska 

kupning har inte tagits fram i denna studie då detta inte anses nödvändigt på grund av 

att årsringarnas struktur berättar hur kupningen kommer att ske. Därför skulle 

informationen från eventuella bildbehandlingsmetoder som kontrollerade brädans 

fysiska kupning vara överflödig och endast bidra med ett behov av en ökad 

processorkraft på grund av ytterligare moment i bildbehandlingen.  

 

Det som är lyckat med denna studie är att felfriheten för den framtagna 

bildbehandlingen är högre jämfört med smartkameran, vilket baseras på de angripna 

problemen som smartkameran har. Bildbehandlingsmetoden histogrambalans utför 

framförallt ett tillfredsställande resultat med att förbättra ljusstyrkan i bilder med för låg 

ljusstyrka, vilket hade stor inverkan på den slutliga felfriheten. Denna metod saknades i 

smartkameran vilket innebar att ändträet inte kunde urskiljas ur bakgrunden i vissa 

bilder. Detta är därmed en klar förbättring då dessa nu kan extraheras och analyseras.  

 

Det som vore önskvärt i denna studie är en mer effektiv och robust reduceringen av 

störningar orsakade av sprickor. I nuvarande fall angrips endast horisontella och 

vertikala sprickor då resterande tenderar att likna årsringar så att information om dessa 

också tas bort. Därför kan eventuella kanter som uppkommit på grund av sprickor som 

liknar årsringar förekomma. Om bildbehandlingsprocessen även kunde filtrera bort 

dessa kanter med ett tillfredsställande resultat skulle det ge en mer robust behandling av 

de variationer av sprickor som kan förekomma, vilket skulle ge en högre felfrihet. 

 

5.2  Reflektioner kring resultatet 

Genom att studera felfriheten som erhållits i denna studie kan det konstateras att den 

kan vara högre. Vad som kan påverka resultatet är att det i bilderna förekommer brus 

och egenskaper i ändträets yta som inte motsvarar årsringar. I egenskapsgruppen 

ändträn med sprickor (se avsnitt 4.1.3 och 4.2.3) kan missvisande information 

förkomma som grundar sig i sprickor som liknar årsringar, vilket orsakar förväxling 

som påverkar den betraktade strukturen i ändträet. I bilder som tillhör gruppen ljusa 
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ändträn (se avsnitt 4.1.2 och 4.2.2) kan regioner som är överexponerade förekomma, 

vilket innebär att information inom dessa går förlorad. Då bilderna är tagna i en verklig 

miljö kan brus även åstadkommas av skuggor som skapar oönskade effekter i ytan på 

ändträet, även ljusinsläpp i byggnaden där inspektionsplatsen är orsakar brus som 

behöver filtreras bort. Omständigheterna när bilderna tagits är inte perfekta för att 

framhäva ändträets årsringar. Om bilderna hade tagits under optimala omständigheter 

till exempel i ett laboratorium skulle felfriheten troligtvis bli högre, men då denna studie 

handlar om att bildbehandla ändträn i en verklig miljö är detta inte aktuellt. En orsak till 

att bildbehandlingen i denna studie erhållit en felfrihet på 90 % i egenskapsgruppen 

mörka ändträn (se avsnitt 4.1.1 och 4.2.1) kan vara att information fortfarande finns 

kvar i dessa bilder trots den låga ljusstyrkan. Med hjälp av histogrambalans kan 

ljusstyrkan och kontrasten ökas och kanterna kan extraheras och analyseras. Varför en 

felfrihetsskillnad på 50 % erhållits i denna grupp beror till stor del på att smartkamerans 

behandling för vissa bilder inte kan lokalisera ändträet på grund av dess låga ljusstyrka, 

medan behandlingen i denna studie använder histogrambalans för att angripa detta 

problem. I egenskapsgruppen ljusa ändträn har en felfrihetsskillnad på endast 9 % 

erhållits mellan denna studie och smartkameran. Detta beror troligtvis på att det i 

bilderna förekommer regioner där information är förlorad, vilket har orsakats av 

överexponerade pixlar som metoden histogrambalans inte kan förändra. 

Egenskapsgruppen ändträn med sprickor har erhållit den lägsta skillnaden på 8 %. Detta 

beror troligtvis på att endast horisontella och vertikala sprickor har angripits i detta 

arbete vilket är en begränsad del av de egenskapsvariationer som kan förekomma i 

sprickor. 

5.2.1 Koppling till tidigare forskning 

I bilder med ändträn vars ljusstyrka är för hög förekommer ofta regioner med 

överexponerade pixlar. Överexponeringen leder till att informationen i pixlarna 

försvinner vilket leder till att egenskaperna i ändträets yta inte kan detekteras i dessa 

områden. Detta är troligtvis en anledning till att den felfrihet som erhållits i denna 

egenskapsgrupp inte är perfekt (se tabell 1). I tidigare forskning angrips överexponerade 

regioner i digitala färgbilder genom att studera varje färgkanal (röd, grön blå). Om 

någon kanal inte är överexponerad kan pixeln anta ett nytt värde. Begränsningen med 

detta är att minst en av kanalerna inte får vara överexponerade. Om alla är det finns 
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ingen information i pixeln kvar vilket behövs för att kunna förändra den[28]. I denna 

studie används endast gråskaliga bilder vilket innebär att varje pixel endast har en 

färgkanal jämfört med färgbilder som har tre. Om pixeln i en gråskalig bild är 

överexponerad finns alltså ingen ytterligare färgkanal som kan användas, vilket leder till 

att ingen användbar information finns kvar. Det finns alltså ingen bildbehandlingsmetod 

som kan återskapa pixelns information om det inte finns någon information kvar. I 

denna studie där analysalgoritmen givit ett misslyckat resultat beror detta möjligtvis på 

överexponerade regioner. På grund av att det idag inte finns någon 

bildbehandlingsmetod som kan återskapa informationen borde överexponering i största 

möjliga mån undvikas då bilden tas, för att minimera dess inverkan vid efterkommande 

behandling. 

 

Som tidigare nämnts används det i denna studie egenskapsbaserade 

bildbehandlingsmetoder för att analysera och beskriva kanterna som motsvaras av 

årsringar. Att konstruera dessa egenskapsbaserade igenkänningsmetoder även så kallade 

deskriptorer är en utmanande uppgift då ingen årsring är identisk med den andra. I 

tidigare forskning angrips detektering av människor där deskriptorerna anses svåra att 

göra helt felfria. Detta beror på människans variationer i kroppsform, utseende, klädsel 

och även platsens belysning där bilden tas[29]. På samma sätt som människor är svåra 

att detektera finns även samma utmaningar för årsringar på grund av samma orsak. Det 

finns alltså ingen deskriptor som är helt felfri för de variationer som finns utan åtgärder 

utifrån varje fall behöver utföras så att de oönskade effekterna blir så minimala som 

möjligt.   

 

I denna studie har visuell undersökning utförts för att ange årsringarnas verkliga 

struktur i ändträet. Detta har gjorts för att kunna ange felfriheten för bildbehandlingen i 

denna studie och för inspektionssystemet bestående av smartkameran. Tidigare 

forskning visar att en visuell undersökning har utförs för att erhålla en referens vid 

evaluering av bildbehandlingens resultat då kärnan i en trästock lokaliseras. 

Överensstämmer bildbehandlingens och den visuella undersökningens resultat anses 

behandlingen vara lyckad[20]. Detta visar att resultatet av visuella undersökningar är 

väl lämpade att användas som referens vid evaluering av bildbehandlingens resultat. 
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5.3 Förslag för vidareutveckling 

Ett steg i bildbehandlingen där mer uppmärksamhet kan läggas för att erhålla ett resultat 

med en högre felfrihet är kantdetekteringen. Som tidigare nämnts framhäver 

kantdetekteringen de höga frekvenserna som förekommer i en digital bild. 

Framhävningen sker genom att de höga frekvenserna detekteras och att dessa sedan 

extraheras genom segmentering. Segmenteringen extraherar därmed även det eventuella 

bruset som förekommer i bilden och egenskaper i ändträets yta som inte motsvarar 

årsringar, vilket kan orsaka ett misslyckat resultat från analysalgoritmen. Genom att 

optimera kantdetekteringen skulle endast årsringarna framhävas vilket skulle ge en mer 

robust bildbehandling. Ytterligare ett steg i bildbehandlingen där uppmärksamhet kan 

läggas är vid igenkänningen av kanternas egenskaper, vilket utförs för att erhålla de 

nödvändiga parametrarna till analysalgoritmen. Den erhållna felfriheten för 

bildbehandlingen i denna studie indikerar på att de deskriptorer som används för att 

erhålla egenskaper hos kanterna inte är fullständigt robust för de variationer som kan 

förekomma hos årsringarna i ändträet. Mer tillförlitliga deskriptorer skulle alltså 

troligtvis höja felfriheten. 

 

5.4 Slutsats 

Detta arbete har resulterat i en bildbehandlingsapplikation för att avgöra om en sågad 

träbräda skall vändas eller ej beroende på årsringarnas struktur i dess ändträ. 

Bildbehandlingen angriper de problem som smartkameran idag har med lovande resultat 

då en felfrihet på 82 % erhålls, vilket är 22 % högre jämfört med smartkameran. De 

bildbehandlingsmetoder som används i denna studie visar därmed god potential att 

kunna besvara de forskningsfrågor som ställts i detta arbete. Därmed skulle en 

implementation av bildbehandlingen som skapats i denna studie leda till ekonomiska 

vinster för företaget Nolyx AB och ökat utnyttjande av råvaran för deras kunder. 

  



 

49 
 
 

Referenser  

[1] (2016, April 10). In-Sight 7000 Integrated Vision System [Online]. Available: 

http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-7000-series-integrated-

vision-systems/?id=13608&langtype=2057.  

[2] P. Petersson and D. Sigfridsson, Fotografisk Kupmätare : Kupmätning Av Brädor. 

Göteborg: Chalmers tekniska högskola, 2010.  

[3] O. Patel, Y. P. S. Maravi and S. Sharma, "A Comparative Study of Histogram 

Equalization Based Image Enhancement Techniques for Brightness Preservation and 

Contrast Enhancement," vol. 4, 2013.  

[4] M. F. Khan, E. Khan and Z. A. Abbasi, "Image contrast enhancement using 

normalized histogram equalization," Optik - International Journal for Light & Electron 

Optics, vol. 126, pp. 4868-4875, 12/15, 2015.  

[5] C. -. Chen, H. Ishikawa, G. Wollstein, R. A. Bilonick, I. A. Sigal, L. Kagemann and 

J. S. Schuman, "Histogram matching extends acceptable signal strength range on optical 

coherence tomography images," Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., vol. 56, pp. 3810-3819, 

2015.  

[6] M. Langarizadeh, R. Mahmud, A. R. Ramli, S. Napis, M. R. Beikzadeh and 

Rahman,W E Z W A., "Improvement of digital mammogram images using histogram 

equalization, histogram stretching and median filter," J. Med. Eng. Technol., vol. 35, pp. 

103-108, 02, 2011.  

[7] Z. Qu, L. Lin, Y. Guo and N. Wang, "An improved algorithm for image crack 

detection based on percolation model," IEEJ Transactions on Electrical and Electronic 

Engineering, vol. 10, pp. 214-221, Dec-3, 2014.  

[8] A. M. A. Talab, Z. Huang, F. Xi and L. HaiMing, "Detection crack in image using 

Otsu method and multiple filtering in image processing techniques," Optik - 

International Journal for Light and Electron Optics, vol. 127, pp. 1030-1033, 2, 2016.  

[9] B. Y. Lee, Y. Y. Kim, S. T. Yi and J. K. Kim, "Automated image processing 

technique for detecting and analysing concrete surface cracks," STRUCTURE AND 

INFRASTRUCTURE ENGINEERING, vol. 9, pp. 567-577, 2013.  

[10] N. Otsu, "THRESHOLD SELECTION METHOD FROM GRAY-LEVEL 

HISTOGRAMS." IEEE Trans. Syst. Man Cybern., vol. SMC-9, pp. 62-66, 1979.  

http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-7000-series-integrated-vision-systems/?id=13608&langtype=2057
http://www.cognex.com/products/machine-vision/in-sight-7000-series-integrated-vision-systems/?id=13608&langtype=2057


 

50 
 
 

[11] J. S. Weszka, "A survey of threshold selection techniques," Computer Graphics 

and Image Processing, vol. 7, pp. 259-265, Jan-1, 1978.  

[12] S. C. Yoon, K. C. Lawrence, D. R. Jones, G. W. Heitschmidt and B. Park, "Motion 

compensated image processing and optimal parameters for egg crack detection using 

modified pressure," Sensing and Instrumentation for Food Quality and Safety, pp. 172, 

2011.  

[13] R. C. Gonzalez, R. E. Woods and S. L. Eddins, Digital Image Processing using 

MATLAB. New Delhi : Tata McGraw Hill Education, c2010; 2nd ed, 2010.  

[14] O. Marques, "Practical Image and Video Processing Using MATLAB®," Practical 

Image and Video Processing using MATLAB®, pp. 639p., / 08 / 04 /, 2011.  

[15] MathWorks, "MATLAB," pp. http://se.mathworks.com/, 2016.  

[16] (2016, April 11). In-Sight Explorer Software [Online]. Available: 

http://www.cognex.com/productstemplate.aspx?id=13937&rdr=true&LangType=2057.  

[17] A. Mital, M. Govindaraju and B. Subramani, "A comparison between manual and 

hybrid methods in parts inspection," Integrated Manufacturing Systems : IMS, vol. 9, 

pp. 344-349, Jan-1, 1998.  

[18] E. N. Malamas, E. G. M. Petrakis, M. Zervakis, L. Petit and J. Legat, "A survey on 

industrial vision systems, applications and tools," Image Vision Comput., vol. 21, pp. 

171-188, 2/10, 2003.  

[19] A. Molder and O. Martens, "Image Processing in the Woodworking Industry: 

Challenges, Solutions and Platforms." Elektronika Ir Elektrotechnika, vol. 113, pp. 43-

46, Jul-1, 2011.  

[20] F. Longuetaud, J. Leban, F. Mothe, E. Kerrien and M. Berger, "Automatic 

detection of pith on CT images of spruce logs," Comput. Electron. Agric., vol. 44, pp. 

107-119, 8, 2004.  

[21] Anonymous "Robust tree-ring detection," Lecture Notes in Computer Science 

(Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 

Bioinformatics), vol. 4872 LNCS, pp. 575-585, Jan-1, 2007.  

[22] (20- Mars- 2016). Forestry facts, Causes And Cures For Warp In Drying [Online]. 

Available: 

http://forestandwildlifeecology.wisc.edu/sites/default/files/pdfs/publications/68.PDF.  

http://se.mathworks.com/
http://www.cognex.com/productstemplate.aspx?id=13937&rdr=true&LangType=2057
http://forestandwildlifeecology.wisc.edu/sites/default/files/pdfs/publications/68.PDF


 

51 
 
 

[23] K. Bowyer, C. Kranenburg and S. Dougherty, "Edge detector evaluation using 

empirical ROC curves," Comput. Vision Image Understanding, vol. 84, pp. 77-103, 

OCT, 2001.  

[24] P. Dollar and C. L. Zitnick, "Fast edge detection using structured forests," IEEE 

Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., pp. 1558, 2015.  

[25] J. Canny, "A Computational Approach to Edge Detection," IEEE Trans. Pattern 

Anal. Mach. Intell., vol. PAMI-8, pp. 679-698, / 01 / 01 /, 1986.  

[26] J. A. Tsanakas, D. Chrysostomou, P. N. Botsaris and A. Gasteratos, "Fault 

diagnosis of photovoltaic modules through image processing and Canny edge detection 

on field thermographic measurements," International Journal of Sustainable Energy, 

vol. 34, pp. 351-372, Dec-7, 2014.  

[27] (2016). Segmentation [Online]. Available: 

http://www.mif.vu.lt/atpazinimas/dip/FIP/fip-Segmenta.html.  

[28] S. Z. Masood, J. Zhu and M. F. Tappen, "Automatic correction of saturated regions 

in photographs using cross-channel correlation," Comput. Graphics Forum, vol. 28, pp. 

1861-1869, / 10 / 01 /, 2009.  

[29] N. Dalal, B. Triggs and C. Schmid, "Human detection using oriented histograms of 

flow and appearance," 2008.  

 

http://www.mif.vu.lt/atpazinimas/dip/FIP/fip-Segmenta.html

	1 Introduktion
	1.1  Problemdefinition
	1.2  Syfte
	1.3  Frågeställning
	1.4 Avgränsningar

	2 Teoretisk bakgrund
	2.1 Inspektionssystem i allmänhet
	2.2 Inspektionssystem inom träindustrin
	2.3 Extrahering av egenskaper i ytor
	2.4 Digital bildbehandling
	2.4.1 Histogrambaserade metoder
	2.4.2 Kantdetektering
	2.4.3 Segmentering
	2.4.4 Morfologiska filter
	2.4.5 Mönsterigenkänning
	2.4.6 Egenskapsigenkänning


	3 Detektering av årsringar
	3.1 Olikheter i ljusstyrka
	3.2 Extrahering av ändträets egenskaper
	3.2.1 Kantdetektering
	3.2.2 Reducering av yttre störningar
	3.2.3 Reducering av inre störningar

	3.3 Hantering av sprickor
	3.4 Egenskapsigenkänning
	3.4.1 Lokalisering av ändträets vertikala symmetrilinje
	3.4.2 Klassificering av årsringar


	4 Resultat
	4.1 Lyckade bildbehandlingsresultat
	4.1.1 Mörkt ändträ
	4.1.2 Ljust ändträ
	4.1.3 Ändträ med sprickor

	4.2 Misslyckade bildbehandlingsresultat
	4.2.1 Mörkt ändträ
	4.2.2 Ljust ändträ
	4.2.3 Ändträ med sprickor

	/
	4.3 Statistisk presentation av felfriheten
	4.4 Evaluering

	5 Diskussion
	5.1 Reflektioner kring metoden
	5.2  Reflektioner kring resultatet
	5.2.1 Koppling till tidigare forskning

	5.3 Förslag för vidareutveckling
	5.4 Slutsats

	Referenser

