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Förord
Intelligenta fordon är på uppgång; Tesla, Google och även Volvo jobbar på
att utveckla bilar som kan köra av sig själv, utan en människas uppsikt.
Men det är inte enbart bilar som kan dra nytta av att förflytta sig utan
uppsikt, till exempel gräsklippare och dammsugare gör det redan och fler
saker kommer.
Tack till vår handledare Sebastian Raase som har hjälpt oss under detta
projekt. Även Fablabs crew ska ha tack för hjälpen med 3D-skrivarna.
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Sammanfattning
Abstract
In recent years, more and more attention is given to autonomous vehicles. While the automobile industry is gaining the benefits of automation,
there are other areas that have yet to be made autonomous. Shopping carts
are an example of this. There are people who would greatly benefit from
autonomous shopping carts. An example of this is an individual who is
wheelchair-bound and does not have the ability to push a shopping cart in
front of them. This paper presents the work done to create a simple prototype of an autonomous shopping cart which can avoid collisions and follow
and object. An analysis regarding methods for tracking objects are presented
in addition to this as object tracking is a large part of the task. The results
show that an algorithm with background subtraction is the most effective
and least error prone way of tracking an object in the testing environment.
The prototype works with exception for the transmission of force from the
motors to the wheels.

Sammanfattning
Under de senaste åren ges mer och mer uppmärksamhet åt autonoma fordon. Medan bilindustrin drar fördel av automatiseringen finns det andra
områden som ännu inte är autonoma. Kundvagnar är ett exempel på detta.
Det finns människor som skulle dra stor nytta av autonoma kundvagnar.
Ett exempel på detta är en person som är rullstolsbunden och inte har möjlighet att skjuta en kundvagn framför sig. I detta dokument presenteras det
arbete som gjorts för att skapa en enkel prototyp av en autonom kundvagn som kan undvika kollisioner och följa efter ett objekt. En analys av
metoder för att spåra objekt i en bild presenteras i samband med detta då
det är en väsentlig del av uppgiften. Projektets resultat visar att en algoritm
med bakgrundssubtraktion är det i testfallet mest effektiva och felfria sättet
att tacka ett objekt. Prototypen fungerar till största del med undantag för
kraftöverföringen mellan motorerna och hjulen.
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Kapitel 1

Inledning
När man idag ska handla mycket saker från till exempel en ICA-butik brukar
de flesta använda sig av en kundvagn. Detta underlättar inköpen eftersom
varorna kan läggas i vagnen och kunden slipper bära runt på dem. Dock
krävs det att kunden ska manövrera kundvagnen. I dagens samhälle finns
det individer som inte klarar av detta. Exempel på detta är äldre personer,
rullstolsbundna eller på annat sätt funktionsnedsatta individer. För att lösa
detta problem kan kundvagnen konstrueras så att den följer efter individen
automatiskt. Vissa lösningar finns för de rullstolbundna individerna. Det
finns på vissa rullstolar en korg som går att använda men det får inte plats
så mycket i en sådan korg. Detta innebär att det finns ett behov av en
fullskalig kundvagn som är anpassad för dessa individer.

1.1

Syfte och mål

Syftet med projektet är att konstruera en enkel prototyp som kan följa efter
en person och göra en djupare analys av algoritmer för att spåra objekt i
bilder. Resultatet förväntas bli en kundvagn i liten skala som kan följa efter
ett objekt och undvika kollisioner med sin omgivning. Målet med projektet
är att ha en fungerande prototyp samt mjukvara för detektering och spårning
av kund i bild, omgivnings-avkänning och motorstyrning.

1
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Problemformulering

De viktigaste huvudfrågorna är följande:
•
•
•
•

1.3

Hur kommer prototypen att konstrueras?
Har liknande spårnings-funktioner gjorts innan?
Hur identifieras att ett förvalt objekt finns i en bild?
Vilken metod av bildanalys/spårnings-algoritm passar bäst till projektarbetet?

Projektupplägg

Projektet består av två faser, en hårdvarufas och en mjukvarufas. I hårdvarufasen kommer prototypen som sådan att designas, skrivas ut och monteras.
All elektronik kommer även monteras på den. Mjukvarufasen kommer bestå
av programmering av styrprogrammet, utvecklingen av ett gränssnitt för
att stoppa och starta prototypen samt analys och testning av algoritmer
för att spåra ett objekt i bild. Efter detta kommer allting testas som ett
sammansatt system och resultaten från testning av algoritmerna kommer
utvärderas.

1.4

Avgränsningar och kravspecifikation

Avgränsningar
Då projektets fokus ligger på att ta fram en fungerande prototyp och undersöka spårnings-algoritmer görs begränsningar angående både hård- och
mjukvara. Detta för att minska tiden som krävs då en del problem beräknas uppstå. Då projektgruppen består av två blivande civilingenjörer inom
datateknik kommer det ske flest begränsningar på hårdvarudelen.
Nedan följer en lista på projektets begränsningar:
• Motor- och batterikretsen som används kommer inte vara egendesignade
• Prototypens sensorer kommer inte täcka baksidan av prototypen
• Bärkapacitet kommer inte vara skalenlig
• Mjukvaran kommer använda sig av befintliga bibliotek för bildanalys
• Mjukvaran behöver inte vara optimerad

1. Inledning
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Prototypen skapas inte för att uppfylla någons behov, den behöver enbart
uppfylla de givna kraven i Bilaga A (7) för att anses godkänd av projektgruppen.

Kravspecifikation
De viktigaste kraven för projektet är följande: Vagnen:
• Alla delar ska kunna monteras på prototypen
• Måste kunna köras i minst en (1) minut
• Måste använda teknologi som projektgruppen har tillgång till
Full kravspecifikation finns i bilaga A (7).

Kapitel 2

Bakgrund och Teori
Kraven för varje del av prototypen finns i bilaga A (7). Nedan presenteras
möjliga lösningar som uppfyller kraven, den valda lösningen och en kort
motivation till varför den valdes.
För att hitta information om de olika komponenterna och metoderna
som beskrivs har Google Scholar, DiVA, IEEE och Foundation of Computer
Sciences arkiv använts.

2.1

Kamera

Beskrivning av två typer av kameror som kan användas. Kamerorna antas
vara kompatibla med en Raspberry Pi.

Webb-kamera
En webb-kamera ger en 2-dimensionell bild som kan analyseras. Analysen
består ofta av att titta på förändringarna i bilden över tid. Man kan då hitta
till exempel bakgrunden då denna kan antas att inte förändras förutsatt att
kameran är stationär. Vid användning av en webb-kamera måste prototypen
förses med ytterligare sensorer som mäter avstånd framåt.

3D-kamera
En 3D-kamera resulterar i att systemet får information om djupet i scenen. Detta möjliggör att använda kameran som en avståndssensor även om
avståndet inte nödvändigtvis blir exakt. En simpel 3D-kamera kan bestå
av två webb-kameror som fästs på en ram vilket innebär att det inte nödvändigtvis är en dyr lösning[1].
4
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Beslut
Den officiella kameramodulen till Raspberry Pi valdes. Motivationen till
detta är att den enligt tillverkares specifikationer har ett kontrollerbart fast
fokus, existerande bibliotek för Raspberryn och i och med att den är den
officiella kameramodulen är den garanterat kompatibel. Priset för kameramodulen är också överkomligt. Beslutet att använda en kamera istället för
flera gjordes på grund av begränsad budget.

2.2

Avståndsmätning

För avståndsmätning finns det två typer av metoder som går att använda,
"contact" och "non-contact". För kontakt-metoderna kan exempelvis ultraljudssensorer, infraröda sensorer eller LIDAR. Medan de kontaktlösa-metoderna kan
innebära exempelvis bildbehandling.[2]
De tre ovan nämnda typer av sensorer mäter avstånd genom att skicka
ut en puls och vänta på svar. Sedan beräknas avståndet som:
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 =

𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 × ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑓 ö𝑟 𝑙𝑗𝑢𝑑/𝑙𝑗𝑢𝑠
2

(2.1)

Division med två eftersom pulsen färdas dubbel sträcka.
Nedan följer några fördelar och nackdelar med varje typ av sensor (alla
sensorer antas kunna läsas av med ett 3.3V system):

Ultraljudssensor
Kända nackdelar med ultraljudssensorer är att vissa objekt, på grund av sin
form, reflekterar ljudvågorna bort från sensorn. Detta gör det omöjligt att
mäta avståndet. Vissa material, till exempel tyg, kan absorbera ljudvågorna
så att sensorn inte får svar. Även objekt som är för små är svåra att mäta
exakt då de inte reflekterar tillräckligt mycket av ljudvågorna.[3]
Fördelar med den här typen av sensorer är främst priset, ultraljudssensorer är de billigaste utav de tre som presenteras. De är även populära för
hobby-byggen vilket gör att det finns mycket hjälp att få.

2. Bakgrund och Teori
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Infraröd sensor
En nackdel med infraröda sensorer är att mörkt färgade objekt reflekterar
mindre ljus och mätningen kan därför bli mindre noggrann.[4] Även annat
ljus, såsom solljus, kan störa infraröda sensorer och ge en felaktig mätning
av avståndet.
Fördelar med en infraröd sensor är att de är billiga sensorer och kan
användas i realtidsapplikationer.[5]

LIDAR
Nackdelar med ett LIDAR-system är att det kan kosta mycket, vid dimma
eller regn kan lasern splittras. Även vid mätning av avstånd till blöta objekt
kan lasern splittras vilket ger en felaktig mätning.
Fördelar med LIDAR är en mycket snabb och exakt mätning.[6] LIDARteknologi kan också användas för kartläggning och mätning av stora ytor.[7]

Kamera
Avståndsmätning med en kamera skiljer sig från de föregående berörda mätningssätten. I jämförelse med infraröd och ultraljudssensorer behöver mer
förarbete samt beräkningar göras för att beräkna avståndet i en bild med
hjälp av en kamera. Följande formel kan användas för att beräkna avståndet:
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 =

𝑓 𝑜𝑘𝑎𝑙𝑙ä𝑛𝑔𝑑 × 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
𝑝𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟

(2.2)

Där:
•
•
•
•

pixlar är bredden (i antal pixlar) av objektet i bilden
avstånd är avståndet mellan objektet och kameran
bredd är bredden på objektet i verkligheten
fokallängd är hur starkt kamerans lins konvergerar eller divergerar ljus

För att beräkna avståndet till objektet med hjälp av en kamera måste det
först hittas i bilden då bredden i pixlar behövs, även den verkliga bredden
på objektet behövs. Det går alltså inte att mäta avstånded till ett okänt
objekt.
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Beslut
Beslutet att använda en ultraljudssensor gjordes eftersom det var den billigaste sensorn som hittades. Det ansågs också att fördelarna med en lasersensor inte uppvägde priset i detta projekt. Då infraröda sensorer och ultraljudssensorer är väldigt lika utifrån kraven föll valet på ultraljud eftersom
det, som tidigare nämnts, var den billigaste sensorn som hittades. Vidare ansågs sensorn vara väldokumenterad och har använts i ett tidigare liknande
projekt [8] och [9]. En ytterligare fördel med att använda ultraljudssensorer
är att de mäter i en bredare kon än de infraröda och lasersensorer som
tittades på.
I [9] har C. Bondesson och E. Stigenius monterat ett antal ultraljudssensorer, en Arduino och en Arduino Motor Shield på en radiostyrd bil. De har
sedan programmera Arduinon så att bilen kan köra omkring i ett rum utan
att krocka med omgivningen.
I [9] tillämpades ingen vetenskaplig metod för att komma fram till resultatet, de testade sig endast fram. Det mest intressanta i denna avhandling
är därför källkoden och inte tillvägagångssättet. Även placeringen av sensorerna anses intressant, detta tillhandahålls i rapporten tillsammans med
källkoden.
Avståndsmätning med hjälp av kameran kommer användas som komplement till sensorerna, detta för att säkerställa att avståndet faktiskt stämmer.

2.3

Batteri

Alla batterier förutsätts vara uppladdningsbara.

Litium
Litiumbatteri är idag vanligast till hobbyelektronik. Litiumbatterier utgör
en brandfara och de uppfattas därför som olämpliga i vissa applikationer.
Beroende på vilket material man dopar litium med förändras batteriets
egenskaper något. Förändringarna kan involvera till exempel ett byte av
prestanda mot stabilitet.[10] De är också känsligare än till exempel blybatterier för temperatur och urladdning. Full urladdning av ett litiumbatteri
kan orsaka skada på dess uppladdningsbara egenskaper.[11]

2. Bakgrund och Teori
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Bly
Blybatteriet har funnits sedan 1800-talet och används fortfarande i större
applikationer, till exempel personbilar. Blybatterier är relativt billiga men
vikten är väldigt hög i förhållande till den energi som finns tillgänglig. Blybatterier är också väldigt långsamma att ladda upp, ett bilbatteri kan ta
upp till 16 timmar att ladda upp helt.[12]

Beslut
Enligt kraven på batteriet måste batteriet vara uppladdningsbart, kunna
tillhandahålla minst 2.5A och tillräckligt många amperetimmar för att driva
systemet i en minut.
Både litium och blybatterier kan uppfylla dessa krav. Litiumbatteriet
medför en risk i och med att det är brandfarligt och relativt känsligt för
urladdning.
Då prototypen kommer vara relativt liten bedömdes vikten som en viktig
faktor i valet och därför valdes till slut ett litiumbatteri då det väger mindre
än ett blybatteri med samma kapacitet. Batteriet blev i form av en så kallad
powerbank.
Powerbanken, med en kapacitet på 16Ah, uppfyller de krav som ställs
på batteriet.

2.4

Motorstyrning

Pulsbreddsmodulering
Pulsbreddsmodulering är ett sätt att kontrollera en motors hastighet genom
att justera hur lång tid per cykel som motorn ska ges spänning. Detta kallas
tillslagstid och en längre tillslagstid ger en högre spänning till motorn. Detta
eftersom motorn får spänning under en större procentandel av cykeltiden.
Spänning finns tillgänglig under hela cykeltiden och tillslagstiden bestämmer
hur länge motorn får ta del av den.[13]

H-brygga
En så kallad H-brygga, figur 2.1, används för att kunna bestämma riktningen hos spänningen över en elektrisk komponent. Bryggan består av fyra
kontakter som är placerade så att spänningen kan gå åt båda håll över komponenten. Dessa bryggor finns färdigkonstruerade som integrerade kretsar
eller mer passande som ett kontrollerkort till en motor.[14]

2. Bakgrund och Teori
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Figur 2.1: H-brygga, S1 och S4 är ett par kontakter och S2 och S3 ett annat

Beslut
Då krav på motorstyrningen endast är att den kan kontrollera två stycken
DC (likspänning) motorer valdes ett kort med dubbel H-brygga. Detta gör
att två DC motorer kan styras från samma kort. Det specifika kort som
valdes heter L298N.

2.5

Bildbehandlingsbibliotek

Förklaring av två olika bildbehandlingsbibliotek.

OpenCV
OpenCV[15] är ett väldigt populärt open-source programmeringsbibliotek,
licenserat under BSD (Berkeley Software Distribution). Eftersom OpenCV
är såpass populärt har det implementerats i många olika språk, däribland C,
C++, Java och Python. Implementationer för Android- och iOS-operativsystemen
existerar också.
Biblioteket innehåller en mängd färdiga algoritmer för bildbehandling
och analys. Det finns till exempel algoritmer för bakgrundssubtraktion och
SIFT (Scale-Invariant Feature Transform).
OpenCV utvecklades med stort fokus på realtids-applikationer och effektiva beräkningar. Detta innebär bland annat att biblioteket kan utnyttja
flera kärnor i en processor. OpenCV är även kompatibelt med biblioteket
OpenCL (Open Computing Language) vilket möjliggör för beräkningar att
utföras på grafikkortets processor vilket resulterar i en accelererad analysprocess.

2. Bakgrund och Teori
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OpenCV har också använts tidigare i liknande projekt [8] där Zheng
Wang har modifierat en radiostyrd bil så att den, med hjälp av en Raspberry
Pi, en avståndssensor och en kameramodul, kan följa en väg och stanna vid
en stoppskylt. Wang uppnår detta genom att träna en så kallad kaskadklassificerare1 som finns inkluderad i OpenCV. Detta resulterar i en Haarkaskad (kaskad som tittar på Haars wavelet-liknande särdrag i en bild) som
används för att se vilket håll vägen går åt till exempel.

Computer Vision System Toolbox
Computer Vision System Toolbox[16] är Matlabs motsvarighet till OpenCV.
Detta verktyg erbjuder en del algoritmer för bildanalys, precis som OpenCV.
Det finns dock även möjlighet till integration med andra Matlab-moduler
vilket möjliggör för simulering av ett helt system, hårdvara och mjukvara.
Verktyget har också kapabilitet till 3-dimensionell bildanalys med funktioner
som kalibrering av kamera, stereo-vision och 3D-rekonstruktion.
Även detta bibliotek kan utnyttja flerkärniga processorer.

Beslut
OpenCV valdes då det är open-source vilket gör att det finns mycket support
att få om något inte skulle fungera. Att det är open-source gör också att
koden från projektet kan användas i kommersiella syften.

2.6

Identifikation av person

QR-kod
En QR-kod (Quick Response - kod) är en typ av streckkod som har börjat
användas i stor utsträckning. Detta har skett bland annat för att det finns
applikationer till telefoner som kan läsa av QR-koderna.[17]
I [18] redogör P. Bharat för hur det går att extrahera och läsa en QRkod utifrån en bild. Här används open-source biblioteket OpenCV för att
hitta QR-koder i bilden. Algoritmen som används klarar av att extrahera
QR-koden även om den inte befinner sig rakt framför kameran.
En QR-kod kan alltså användas i projektet då vagnen hela tiden vet vart
personen befinner sig relativt till sig själv. Vagnen kan då svänga höger eller
vänster beroende på vart koden befinner sig i vagnens ”synfält”.
1

Flera sammankopplade klassificerare (identifierar vilken delmängd något tillhör)
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Nackdelar med en QR-kod kan vara att klädesplagg kan komma i vägen
för koden eller att koden inte fästs ordentligt på personen som ska följas
efter.

RFID-tagg
RFID står för Radio-Frequency Identification och är ett sätt att använda
radiovågor för att läsa information från en så kallad RFID-tagg. Systemen
består av en eller flera taggar och läsare. I taggen finns ett chip med information och en antenn för att ta emot och skicka signaler. När taggen
kommer nära läsaren skickas en signal från läsaren som efterfrågar informationen som finns på taggen, taggen svarar genom att skicka informationen
från chippet till läsaren.[19]
Rapporten [20] beskriver några av de vanligaste lokaliseringsmetoderna
för RFID-taggar. Gemensamt för alla metoder är att de kräver en infrastruktur runtomkring taggen eller läsaren för att fungera.
Metoderna består av att sprida ut läsare eller taggar i arbetsområdet,
sedan används olika tekniker för att beräkna vart läsare eller tagg befinner
sig i förhållande till de andra läsarna eller taggarna. Exempel på sådana
tekniker är ett viktat medelvärde av de taggar som kan läsas för tillfället,
detta fungerar bara om läsaren är den rörliga delen och taggarna är utspridda. Är taggen den rörliga delen kan till exempel en SVM (Support
Vector Machine, en typ av tränad algoritm) användas för att läsa signalintensiteten och då få en position på taggen.
För att detta ska gå att använda i denna applikation utnyttjas att varje
tagg och läsare kan förses med ett unikt identifikationsnummer. På så sätt
kan både vagnen och personens position kännas till vilket gör att vagnen
kan följa efter personen.

Beslut
En RFID-lösning skulle vara bäst eftersom systemet i så fall skulle ha en
exakt position på både vagnen och kunden. Dock kräver detta som nämnts tidigare en infrastruktur runt omkring taggen eller läsaren. Det är inte
genomförbart att bygga upp denna infrastruktur för det här projektet. Då
QR-koder är enkla att skapa och tillverka till ett lågt pris ger detta möjlighet
till massproducering. Därmed gjordes valet att använda en QR-kodslösning
istället för en RFID-lösning.
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Tidigare liknande arbeten - Bildanalys

Projektgruppen har valt att jämföra 5 olika metoder för att hitta och följa
objekt i en video. Objektet som ska följas är, som nämndes ovan, en QR-kod.

Haar-kaskader
Det finns många avhandlingar och rapporter som tar upp att följa en QRkod med hjälp av kaskader. Gemensamt för dessa är att alla baserar sina
algoritmer på [21], därför tas endast denna rapport upp här då den verkar
vara det de facto sättet att göra.
I [21] beskrivs en metod för att detektera QR-koder i bilder med närmare
90% säkerhet och runt 22 bilder i sekunden med hjälp av kaskader. Metoden
som föreslås består av två steg, det första att träna en kaskad2 -klassificerare
med hjälp av ramverket som föreslogs av Viola-Jones[22]. Det andra steget
består av att matematiskt eliminera de falska resultaten. Detta görs genom
att beräkna förhållandet i storlek baserat på den version3 QR-koden har.
De matematiska egenskaper som undersöks i steg två, förutom förhållandet, är vinkeln mellan de mönster som hittats. En QR-kod innehåller alltid
en rätvinklig triangel om linjer dras mellan de tre speciella hörnpunkterna
som kallas finder patterns (FIPs). Genom att titta på både förhållande och
vinkel går det att se om några av de mönster som hittats kan ingå i en
QR-kod.

Bakgrundssubtraktion
För bakgrundssubtraktion finns många metoder, en av de simplaste är att
beräkna normalfördelningen för bilden. Efter att normalfördelningen beräknats görs ett antagande att en pixel som befinner sig i förgrunden av bilden
om olikheten:
|𝐼 − µ| > 𝑘𝛿
(2.3)
håller. Där 𝐼 är pixelns värde, µ är ett kumulativt viktat medelvärde för
samma pixel från föregående bild, k är en konstant och 𝛿 är standardavvikelsen för pixeln.[23]
Ett mer avancerat sätt att ta bort bakgrunden ur en video är genom
att kombinera olika viktade värden från pixeln. Till exempel luminans och
färg. I [23] beskrivs en metod för bakgrundssubtraktion där en Gaussisk
2

En serie på varandra följande steg som sorterar bort mönster som inte matchar
Olika QR-koder har olika versioner vilket bestämmer förhållandet mellan vissa element
i koden
3
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distribution används. För detta beräknas sannolikheten för att en viss pixel
ska värdet, 𝑥, vid tiden 𝑡. Därefter rankas dessa värden baserat på deras
toppamplitud, 𝜔𝑖 , och standardavvikelse, 𝛿𝑖 . Antagandet är att desto högre och kompaktare distribution desto mer sannolikt är det att det tillhör
bakgrunden. Sedan rankas de första 𝐵 distributionerna som:
𝐵
∑︁

𝜔𝑖 > 𝑇

(2.4)

𝑖=1

Där 𝑇 är ett förbestämt tröskelvärde för vad som ska räknas som bakgrund.
Den mer avancerade metoden vidareutvecklades sedan av Z. Zoran i
[24]. Här föreslås en förbättring av metoden från [23] genom att låta vad
som mäts och antal mätvärden per pixel vara dynamiska. Detta innebär att
algoritmen kommer anpassa sig själv till vad som finns i bild vilket ska leda
till en förbättring i hastighet och korrekthet. Resultaten i [24] visar att det
fungera som tänkt och algoritmen anpassar vikterna efter bilden.
Resultatet från [24] användes tillsammans med en annan avhandling för
att implementera en typ av bakgrundssubtraktion i OpenCV.

Färgtracking
I [25] beskrivs hur hudtoner används för att hitta ansikten i porträttliknande
bilder. Metoden som beskrivs använder sig av luminansen hos pixlar med
hud för att separera dem från resten av bilden. Då det är luminansen som
används har bilderna konverterats från RGB4 till YCbCr5 eller HSV6 , båda
dessa färgsystem har större fokus på luminans än vad det vanliga RGBsystemet har. Färgsystemen visualiseras i figur 2.2.
4

Normala färger
Luminans, blåkrominans och rödkrominans, krominans är ett mått på färgmättnad,
luminans är ett mått på ljusintensitet
6
Kulärton, mättnad, ljusintensitet
5

2. Bakgrund och Teori

14

(b) HSV-färgsystemet
(a) YCbCr-färgsystemet
Figur 2.2: Representation YCbCr och HSV-färgsystemen

I denna rapport beskrivs alltså bara hur segmentering av bild baserat på
luminans går till.
Spårning av ett objekt i en bild baserat på dess färg tas upp i [26].
Här jämförs hur bra spårningen i bild är baserat på vilket färgsystem som
används. Tittar man på resultaten, se figur 2.3, från testerna spårning i de
olika färgsystemen syns att HSV och YCbCr ligger högt upp i listan. De
enda systemen som är bättre i testen är RGB och XYZ-systemen.

Figur 2.3: Resultat av tracking-tester från [26]
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RGB-färgsystemet används sedan för att spåra objekt med hjälp av en
mängd histogram7 . Eftersom detta projekt går ut på att spåra en QR-kod i
en bild är det viktigare att titta på luminansen, inte färgerna, då en QR-kod
består endast av svart och vitt. Därav är HSV eller YCbCr från [25] mer
lämpat för projektet.

Camshift
I [27] skapas en ny färgtracknings-algoritm för datorseende kallad ”CAMShift”8 .
Denna algoritm är baserad på ”meanshift” som är en icke-parametrisk teknik
för att lokalisera maximi hos en pixeldensitetsfunktion.

Figur 2.4: Visualisering av meanshift

Meanshift fungerar så att den börjar med att placera ett sökfönster, med
en viss radie, över en del av distributionen av datapunkter. Därefter kan alla
andra datapunkter inom en viss radie (sökfönster) ses som en vektor och
meanshift-algoritmen beräknar summan av dessa vektorer. Efter det flyttas
mittpunkten (C1_o i figur 2.4) till den nya positionen (C1_r) och samma
process görs om igen tills det att mittpunkten inte förändras (C2 i figur 2.4).
Då mittpunkten inte förändrats innebär detta att algoritmen har hittat ett
lokalt maximum och det har konvergerat.[28]
Ett användningsområde för detta är exempelvis att spåra ett objekt i en
bild. För att använda meanshift för att spåra ett objekt i en videosekvens behöver en sannolikhetsdistributionsbild av den önskade färgen skapas. Varje
7
8

Innehåller information om färger i en bild
Continuously Adaptive Meanshift
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pixel får ett värde som indikerar sannolikheten för att pixeln tillhör det sökta
objektet. Detta värde kan vara mellan 0 och 1. Därefter används meanshift
för att hitta mittpunkten på objektet.
Om färgen på objektet som ska spåras skiljer sig från resten av bilden
kan denna färg isoleras. Detta betyder att maximi av densitetsfunktionen
kommer att befinna sig i objektets mittpunkt. Då objektet har flyttat på
sig innebär detta att även maximipunkten har flyttat på sig. Med hjälp av
meanshift hittas den nya maximipunkten och därmed den nya mittpunkten
för objektet. Skillnaden mellan meanshift och CAMShift är att meanshift
enbart kan hantera statiska distributioner (det vill säga stillbilder) eftersom att storleken på sökfönstret i meanshift inte förändras.[29] CAMShift
löser detta problem genom att använda sig av ett dynamiskt sökfönster som
anpassar sig efter storleken på det objektet som spåras.[27]

Vanliga bildanalyssteg
Förklaring av några vanliga bildanalyssteg som har använts i de relaterade
arbetena och som också kommer användas i projektgruppens algoritmer.
Dessa steg betraktas som närmast ett måste för att spåra ett objekt med
bildanalysering.

Byte av färgsystem
Byta av färgsystem kan som visades ovan båda förbättra och försämra
spårningen av objektet. Val av rätt färgsystem är därför en viktig del av
bildanalysen. OpenCV tillhandahåller konvertering mellan de vanligaste systemen inom området.
Det är vanligt att konvertera bilden till, till exempel, gråskala för att
bättre kunna jämna ut den.
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Utjämning / Blurring
Utjämning, även kallat ”blurring”, av bilden innebär att en oskärpa appliceras. Detta görs för att jämna ut kanter i bilden vilket snabbar upp behandlingsprocessen då artefakts från komprimering9 suddas ut. Från Gary
Bradski och Adrian Kaehlers [30] angående utjämning:
"Smoothing, also called blurring, is a simple and frequently used
image processing operation. There are many reasons for smoothing, but it is usually done to reduce noise or camera artifacts."
Vanligt är att detta kombineras med en bild i gråskala eftersom luminansen10 i bilden är betydligt viktigare än krominans för att hitta visuella
särdrag.
Vanliga metoder för utjämning är till exempel Gaussian blur och Box
blur.
Threshold
Threshold, tröskelvärde på Svenska, innebär att allting under ett visst värde
rundas neråt och allting över ett visst värde rundas uppåt.
Dilate och Erode
”Dilate” och ”erode” är varandras motsatser, dilate lägger till och erode tar
bort. Dom används för att ta bort hål eller reducera brus i svartvita bilder.
Kantdetektering
Kantdetektion är vanligt som ett sista steg i processen där det används för
att rita ut kanter runt det som finns kvar av bilden. Detta för att kunna utföra beräkningar såsom avstånd till objektet eller hitta objektets mittpunkt.

9
Bilder från kameror är oftast komprimerade på något sätt, vilket ger upphov till
störningar i bilden
10
Mått på hur ljust någonting är

Kapitel 3

Metod
3.1

Hur uppgiften specificeras

Uppgiftens mål är specificerat som ”en kundvagn i liten skala som kan följa
efter en person”. De kraven som finns i Bilaga A (7) är det som den färdiga
prototypen ska uppfylla för att uppgiften ska betraktas som löst.
För att kraven som ställs på den färdiga prototypen ska vara tillräckliga
hölls möten med handledaren och återkopplingen från mötena användes för
att förbättra kraven. De krav som finns i denna rapport anses därför som
tillräckliga.
Uppgiftens genomförande kommer som ovan nämnts delas upp i två faser,
även dessa faser delas upp i mindre delar. Dessa delar är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Utveckling av delmoduler - Hårdvara
Testning - Hårdvara
Utveckling av delmoduler - Mjukvara
Testning - Mjukvara
Sammankoppling av system
Testning - System
Rapportskrivning - sker kontinuerligt under arbetets gång
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Hur analyseras resultaten efteråt

Verifiering av lösning
För att verifiera att en fungerande prototyp som uppfyller specifikationen
har utvecklats, är det tänkt att kravspecifikationen ska användas som en
checklista. Olika test av prototypen ska utföras för att kryssa av de olika
momenten i checklistan. Komponenterna kommer att testas kontinuerligt
och data om testen kommer samlas in för att se till att allt fungerar som
det ska. Detta gäller även för mjukvaran. För hårdvaran kommer också
spänningstillförseln mätas med hjälp av multimeter.
Datan som samlas in varierar beroende på vad som testas viss data inte
är relevant till vissa delar.

Vad kan gå fel?
Eftersom projektet använder sig av både hårdvara och mjukvara kan det
uppstå fel inom båda dessa områden. Det kan uppstå buggar i mjukvaran,
hårdvara kan gå sönder eller så kan någonting annat vara defekt. Detta kan
leda till att en deadline överskrids vilket resulterar i att vissa moment i
checklistan inte kan uppfyllas.

3.3

Utveckling av system

För att genomföra projektet på ett effektivt och strukturerat sätt har projektmedlemmarna använt sig av projektmodellen LIPS. För mjukvaru-utvecklingen
har scrum-möten hållits.
Nedan följer förklaringar på hur de olika delmodulerna i systemet utvecklades eller skapades. Sist i kapitlet behandlas hela systemet i sammankopplad form.

3D-modell
Skapandet av 3D-modellen gjordes i 3Ds Max, sedan användes Meshmixer
för att kontrollera att 3D-modellen är redo att skrivas ut. Utskriften av
modellen gjordes med hjälp av en Flashforge Dreamer, figur 3.1, och en
Flashforge Finder på Fablab i Halmstad. Efter utskrift monterades modellen
av projektgruppen.
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Figur 3.1: Flashforge Dreamer

Testning
För att bekräfta att en stabil modell har framtagits belastades denna med
0.5 kg efter montering. Bakhjulen roterades för hand och modellen sköts
på bakifrån för att undersöka om den kan rulla fritt.

Avståndssensorer
HC-SR043.2 har en driftspänning på 5V vilket kommer att levereras av
Raspberryn.

Figur 3.2: HC-SR04

För att starta en mätning levereras en puls på 10𝜇𝑠 till "TRIG" pinnen på
HC-SR04. Denna signal skickas från Raspberryn. När mätningen är utförd
skickar HC-SR04 skickar en utsignal på 5V (ECHO). Då Raspberryns pinnar
bara klarar av 3.3V behöver en spänningsdelare konstrueras.
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Figur 3.3: Spänningsdelare

En spänningsdelare3.3 är en passiv linjär krets som alstrar en utgångsspänning som är mindre än ingångsspänningen. Den består av två resistorer
(Figur 2.3) och formeln för att beräkna resistanserna hos resistorerna, samt
ut- och inspänningen är:
𝑉𝑢𝑡 =

𝑍2
× 𝑉𝑖𝑛
𝑍1 + 𝑍2

(3.1)

In- samt utspänningen, 𝑉𝑖𝑛 och 𝑉𝑢𝑡 , är kända vilket betyder att enbart
resistorernas resistans behöver beräknas. För att underlätta denna beräkning
skrevs formeln om och resistor 𝑍1 valdes till 1000 Ohm.
Det vill säga att de kända värdena är:
• 𝑉𝑖𝑛 = 5V
• 𝑉𝑢𝑡 = 3.3V (Den önskade spänningen till Raspberryn)
• 𝑍1 = 1000W
𝑉𝑢𝑡
𝑍2
=
𝑉𝑖𝑛
𝑍1 + 𝑍2

(3.2)

3.3
𝑍2
=
5
1000 + 𝑍2
𝑍2 = 1941 ≈ 2000

(3.3)

Med de kända värdena:

Detta innebär att resistansen hos resistorerna i spänningsdelaren kommer att vara 1000Woch 2000W.
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Vidare är varje sensors VCC är kopplad till Raspberryns 5V output och
GND är kopplad till en jordad pinne på Raspberryn. Då spänningen på
sensorernas utsignal är 5V är denna pinne kopplad till Raspberryn via en
strömdelare. Strömdelarna delar upp strömmen så att Raspberryn inte får
in mer än 3.3V. TRIG pinnen på sensorerna är direkt kopplad till varsin
GPIO pinne på Raspberryn, pinnarna är konfigurerad som output.
Sensorernas mätning startas med en 10µs puls på TRIG pinnarna och
sedan mäts tiden då en ultraljudsvåg skickas ut och när den kommer tillbaka.
Därefter används följande formel:
ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =

𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
𝑡𝑖𝑑

(3.4)

Då ljudets hastighet i luft är 343m/s [31] och tiden i formeln är för ljuden
att åka till objektet och tillbaka, skrivs 3.4 om på följande sätt:

34300 =

𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
𝑡𝑖𝑑
2

34300
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑
=
2
𝑡𝑖𝑑
17150 × 𝑡𝑖𝑑 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑

(3.5)

Det vill säga att skillnaden i den uppmätta tiden multipliceras med 17150
för att få avståndet. Sedan avrundas resultatet till två decimaler.
Denna process görs för varje sensor individuellt, därefter kollas om avstånden är inom den tillåtna räckvidden.

Testning
Spänningsdelarens utspänning mättes med multimeter för att säkerställa
att rätt mängd volt levererades till Raspberryn. För att testa sensorerna
mättes en sträcka med måttband, därefter placerades ett objekt på det
uppmätta avståndet och programmet kördes. Efter det jämfördes mätvärdena från programmet med det verkliga mätvärdet.
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Avståndsmätning med kamera
Den ursprungliga metoden gick ut på att hitta en fyrhörning med hjälp
av OpenCV och sedan använda bredden på denna i avståndsformeln (2.2).
Efter vissa tester upptäcktes det att kantdetekteringen inte gav pålitliga
resultat. Därför ändrades metoden till att istället använda mittpunkten på
de detekterade kvadraterna och sedan jämföra dessa med mittpunkten som
fåtts fram av QR-kodsdetekteringen för att säkerställa att den kvadrat som
hittats är korrekt. Efter det kan bredden, i pixlar, beräknas och användas i
formeln för avståndsberäkning.
Ytterligare en förändring gjordes till att rita en kvadrat runt koordinaterna som fåtts fram från QR-detekteringen istället för att använda kantdetekteringen för att minska mängden beräkningar Raspberryn behöver göra.
Sedan används bredden från denna kvadrat för att beräkna avståndet.

Testning
Testning skedde på Raspberryn.
Programmet fick behandla en live-feed från kameran och resultatet
från kantdetekteringen ritades på en bild som visades upp på skärmen.
Noggrannheten och precisionen hos de upptäckta fyrhörningarna testades
genom att jämföra de detekterade kanterna med de verkliga objektens
kanter. Därefter beräknades avståndet till dessa objekt och jämfördes med
de verkliga avstånden.
Efter förändringen i metoden jämfördes de upphittade mittpunkterna
med QR-kodens mittpunkt. Därefter gjordes samma avståndsberäkningstest som tidigare.
Efter den slutgiltiga förändringen hittades bredden på QR-koden med
hjälp av den nya metoden. Sedan beräknades avståndet till QR-koden och
jämfördes med det verkliga avståndet.
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Motorstyrning
För att styra motorerna kopplades kontrollerkortet till Raspberryns GPIOpinnar (General-Purpose Input/Output). Det visade sig dock att pinnarna
inte hade tillräckligt stor utspänning. För att lösa problemet kopplades kontrollerkortet till en Arduino som i sin tur kopplades via USB till Raspberryn.
Raspberryn kommunicerar seriellt med Arduinon via USB. Eftersom en
Arduino är en mikrokontroller körs koden på den i en oändlig loop. Detta
resulterar i att Arduinon använder sig av pollning (status kontrolleras med
jämnt intervall) för att läsa av kommandon från Raspberryn.
På Raspberryn finns en python-modul som agerar som ett API (Application Programming Interface) för att skicka kommandon till Arduinon.
API:et består av följande metoder:
•
•
•
•

forward() - Kör båda motorerna framåt
right() - Kör enbart vänster motor framåt
left() - Kör enbart höger motor framåt
stop() - Stoppar båda motorerna

Testning
Först testades enbart att Arduinon kan styra motorerna via kontrollerkortet. Sedan testades kommunikationen mellan Arduinon och Raspberryn.
För att testa att kommunikationen fungerar felfritt användes kommandotolkens Python-interpreter, det skrevs även ett kort testprogram som går
igenom alla kommandon i API:et.

Användargränssnitt
Gränssnittet består av en on/off knapp som kopplas till Raspberryns jord
och en GPIO pinne konfigurerad som output, vilket resulterar i en 3.3V utspänning. Den interna pull-up/pull-down resistorn konfigureras som pull-up
för att ge ett definitivt spänningsvärde till knappens input-pinne. Om pullup resistorn inte aktiveras kommer spänningsvärden på pinnen teoretiskt
sett vara odefinierat och kan vara både låg eller hög. Se figur 3.4 hur en
pull-up konfiguration fungerar.
Systemet startar i off-läge, trycks knappen ner sätts systemet i on-läge
och en LED-lampa tänds för att indikera detta. Trycks knappen ner igen
sätts systemet åter i off-läge och lampan släcks.
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(a) Pullup med öppen knapp

(b) Pullup med stängd knapp

Figur 3.4: Knapp med pull-up resistor

Koden till gränssnittet baserades på en enkel tillståndsmaskin med två
tillstånd, running och inte-running (se figur 3.5). Dessa tillstånd byts när den
fysiska knappen trycks ner och representeras i programmet som en boolesk
variabel.
Till detta skapas ett API som läser av knapptryckningar och kan ge
information om vilket tillstånd systemet befinner sig i. För att förhindra
studs från hårdvaran inkluderas en "debouncing"-funktion.

Figur 3.5: Tillståndsmaskin

Testning
Testet av kopplingen och API:et utfördes genom att skriva ett kort program som använder sig av API:et och titta på LED-lampan i kretsen.
Spänningen i kretsen mättes med en multimeter för ytterligare kontroll.
Om lampan släcks respektive tänds då knappen trycks ner fungerar kretsen och API:et som förväntat. Spänningen ska också ligga inom förväntade
värden.
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Sammankopplat system
Det sammansatta systemet består av de tidigare nämna modulerna. Dessa
moduler har kopplats ihop och monterats på den utskrivna modellen. Alla
moduler hade egen mjukvara och egna styrprogram, vilket därför behövde
kopplas ihop. Detta uppnåddes genom att koppla ihop alla moduler i ett
gemensamt styrprogram som skrevs. Det gemensamma styrprogrammet läser
av systemets tillstånd och agerar därefter.
Bilaga C (7) visar ett flödesschema över hur det gemensamma styrprogrammet fungerar.

Testning
Det sammankopplade systemet testades genom att testa varje modul individuellt igen. En QR-kod på en mobiltelefon användes för att testa QRdetekteringen samt avståndsmätningen med kamera. Denna QR-kod placerades ≈ 21 cm rakt framför, till höger och till vänster om kameran inom
dess synvinkel för att se att QR-kodens positions och avstånd detekterades korrekt och att rätt motor drevs vid rätt tillfälle. De tidigare nämnda
testen av sensorerna gjordes igen. Kollisionsundvikningen testades genom
att blockera en sensor i taget samt att placera QR-koden väldigt nära
kameran.

Jämförelse av bildanalysmetoder
Beskrivning av hur varje algoritm jobbar och är utformat. Beskrivning av
hur testerna av algoritmerna utförs i slutet av kapitlet.

Haar-kaskader
Denna algoritm är baserad på [21].
Pseudokod för hur algoritmen jobbar finns i Appendix B, nedan följer
en kort fördjupning på de olika delarna.
Genom att beräkna genomsnittsluminansen för varje FIP (Finder Pattern)
går det att beräkna vart övergångarna befinner sig. Jämförs därefter varje
punkt längs en horisontell linje (P1 i figur 3.6), samt en fast punkt i ena
sidan av FIP:en (P2 i figur 3.6) kommer luminansen i den rörliga punkten
visa övergången mellan svart och vitt eller vitt och svart.
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Figur 3.6: FIP med punkter och horisontell linje inritade

Genom att räkna antal moduler i en QR-kod kan avståndet mellan FIPs
beräknas som:
𝑀 𝑖𝑛 = (𝑇 /9) * 14 ≈ 1.6 * 𝑇
(3.6)
𝑀 𝑎𝑥 = (𝑇 /9) * 170 ≈ 19 * 𝑇
Där T är storleken på ett FIP, 9 är antal moduler i ett FIP, 14 och 170 är
minsta respektive högsta antal moduler i bredd på en QR-kod efter subtraktion av FIP-radie. Detta ger kortaste och längsta avstånd mellan FIP-center
och är det avstånd som används i algoritmen.
Om en gemensam punkt hittas på linjen mellan två FIP:s beräknas
vinkeln mellan linjerna som:
Skalärprodukt =

(𝑝𝑥 − 𝑔𝑒𝑚𝑥 ) * (𝑞𝑥 − 𝑔𝑒𝑚𝑥 ) (𝑝𝑦 − 𝑔𝑒𝑚𝑦 ) * (𝑞𝑦 − 𝑔𝑒𝑚𝑦 )
+
𝐿𝑝 * 𝐿𝑞
𝐿𝑝 * 𝐿𝑞

Vinkel = arccos(Skalärprodukt)
(3.7)
Där (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 ) utgör startpunkt för den ena linjen, (𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 ) för den andra,
(𝑔𝑒𝑚𝑥 , 𝑔𝑒𝑚𝑦 ) är den gemensamma punkten på linjerna med längderna 𝐿𝑝
och 𝐿𝑞 .
Om vinkeln mellan linjerna och förhållandet mellan deras längder ligger
inom den satta toleransnivån sparas de två punkterna (𝑝𝑥 , 𝑝𝑦 ) och (𝑞𝑥 , 𝑞𝑦 )
tillsammans med information om vinkeln.
Nästa steg är att för varje vertex (hörn) par (𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ) med en vinkel på
90°leta efter paret (𝑉𝑎 /𝑉𝑏 , 𝑉𝑐 ) med en vinkel på 45°och en vertex gemensamt
med någon av linjerna från (𝑉𝑎 , 𝑉𝑏 ). Hittas paret har en QR-kod hittats.
Parametrarna för toleransnivåerna kan justeras för att tillåta större vinkel
bort från kameran på QR-koden.
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Bakgrundssubtraktion
För algoritmen med bakgrundssubtraktion används tekniken som togs fram
i [24]. Detta då den finns implementerad i OpenCV som:
𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝐵𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝑆𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑀 𝑂𝐺2()

(3.8)

med de valfria parametrarna: ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦, 𝑣𝑎𝑟𝑇 ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑, 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑆ℎ𝑎𝑑𝑜𝑤𝑠. Med
dessa parametrar kan hur många bilder som ska utgöra bakgrundsmodellen,
hur starkt modellen reagerar på förändringar och om skuggor ska upptäckas
eller inte. I denna algoritm lämnas parametrarna i standardkonfiguration.
För att utnyttja detta i algoritmen konverteras bilden först till gråskala
och en ”Gaussian blur” appliceras.

(a)

(b)

(c)

Figur 3.7: Obehandlad bild (a), bild med gråskala och blurring (b) och
bakgrundsmasken (c)

I figur 3.7 (a) syns den obehandlade bilden, bilden konverterad till gråskala
och med Gaussian blur applicerat, se figur 3.7 (b). Även bakgrundsmasken1
som används för att ta bort bakgrunden syns i figure 3.7 (c).
Bakgrundsmasken appliceras sedan på en kopia av den obehandlade
bilden. Detta görs genom en pixelvis-och-operation. Med detta menas att
bakgrundsmasken och den obehandlade bilden logisk ”AND”:as med varandra, det vill säga det som är vitt i masken räknas som 1:a och stannar kvar
och det svarta räknas som 0:a och tas bort.
1

En mask är en svartvit representation av det som ska tas bort eller finnas kvar i bilden
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(a)

(b)

(c)

Figur 3.8: Applicerad bakgrundsmask (a), threshold applicerat (b), erode
och dilate applicerat (c)

Efter att bakgrundsmasken har applicerats, se figur 3.8 (a), syns nästan
bara QR-koden i bilden. För att förbättra resultatet ytterligare appliceras en
threshold-operation, se figur 3.8 (b). Threshold används som tidigare nämnts
för att avrunda värden uppåt eller neråt. I detta fall sätts alla pixlar vars
luminans är över 225 till helt vita och de pixlar där luminansen är under
detta värde sätts till helt svarta.
Eftersom resultatet inte blir perfekt genom bara thresholding används
operationerna dilate och erode, i den ordningen, för att försöka stänga de
svarta hål som finns, resultatet av detta visas i 3.8 (c). Denna följd av dilate
och erode kallas för ”Closing”, motsatsen kallas för ”Open”.
Erode och dilate operationerna använder sig logiska-or-operationer för
att lägga till och ta bort. För att bestämma hur mycket som läggs till och
tas bort varje gång tillhandahålls en operations-kernel, vilket är en matris.
Storleken på denna matris bestämmer hur mycket som tas bort eller läggs
till varje gång. I detta fall var storleken 31x7 pixlar, i fyrkants-konfiguration.
Andra tillgängliga konfigurationer är kors och oval-form med 3x3 pixlar som
standardstorlek.
Ibland kan erode och ”dilate” appliceras flera gånger på samma bild för
att förbättra resultatet. Appliceras det som kallas Closing på bild C i figure
3.8 fås:
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Figur 3.9: ”Closing” applicerat på sista bilden från förra figuren

Vilket är ett väldigt bra slutgiltigt resultat, se figur 3.9, av bildbehandlingen. Detta resultat går sedan att rita en kontur kring med hjälp av
kantdetektering. Görs detta kan OpenCV sedan beräkna en rektangel med
minimal area som omsluter konturen genom:
𝑚𝑖𝑛𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑡()

(3.9)

med den obligatoriska parametern 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 som är de punkter som ska omslutas av rektangeln. Funktionen skickar sedan tillbaka mittpunkten, bredd,
höjd och rotation på rektangeln. Denna information kan sedan användas för
att spåra objektet i ett koordinatsystem.

Färgtracking
För att kunna spåra någonting baserat på färg måste det först hittas en
unik färg hittas. Är objektet, som i detta fall, väldigt ljust eller mörkt kan
istället luminansen undersökas genom att konvertera bilden till ett annat
färgsystem, HSV, där luminans har större vikt. Detta utifrån [25] och [26]
där HSV visas vara ett bra färgsystem för att spåra objekt i en bild.
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(a)

(b)

(c)

Figur 3.10: Obehandlad bild (a), bild konverterad till HSV (b) och threshold
applicerat (c)

Som syns i figur 3.10 (b) står QR-koden ut som en röd struktur. För
att ytterligare separera QR-koden appliceras en threshold-funktion som är
baserad på färg istället för luminans som i föregående metod. Funktionen
finns i OpenCV och kallas:
𝑖𝑛𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒()
(3.10)
Den tar argumenten 𝑠𝑟𝑐 som är bilden, 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏 som är det lägsta värdet och
𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏 som är det högsta värdet. Alla pixlar med värden under 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏 blir
svarta och de med värden inom intervallet 𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟𝑏 < 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 < 𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑏 sätts
till vita, se figure 3.10 (c).
Operationerna som följer är snarlika de som användes i Bakgrundssubtraktionsmetoden. Skillnaden är vissa parametrar och inställningar. Figur
3.11 läses (a) till (c) och visar hur bilden förändras då operationerna som
nämns i figurtexten appliceras.
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(a)

(b)

(c)

Figur 3.11: Utjämning (a) följt av threshold (b) följt av closing (c) applicerat

För att avsluta bildbehandlingen och få koordinater på objektet hittas
dess konturer, sedan appliceras 𝑚𝑖𝑛𝐴𝑟𝑒𝑎𝑅𝑒𝑐𝑡() och fylls i med vitt, se figur
??.

Figur 3.12: Konturer och rektangel ifyll med vitt

Camshift
CAMShift algoritmen som har används är utvecklad av [27] och finns implementerad i OpenCV [28] som:
𝐶𝑎𝑚𝑆ℎ𝑖𝑓 𝑡()

(3.11)

med parametrarna: 𝑝𝑟𝑜𝑏𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒, 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 och 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 där 𝑝𝑟𝑜𝑏𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 är
bakprojektion av objekthistogrammet, 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑜𝑤 är sökfönstret och 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
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är stoppkriterier för den underliggande meanshift-algoritmen som används
av CAMShift.[32]
För att använda CAMShift behöver bilden manipuleras. På samma sätt
som för färgtrackings-algoritmen görs bilden om till ett annat färgsystem,
HSV, då luminansen har en större vikt i detta färgsystem. För att CAMShift
ska kunna spåra objekt i en videosekvens behöver bildernas färgdata representeras som en sannolikhetsfördelning vilket uppnås med hjälp av histogram. Histogrammet och sannolikhetsfördelningen i bilden beräknas med
följande funktioner i OpenCV:
𝑐𝑎𝑙𝑐𝐻𝑖𝑠𝑡()
&
𝑐𝑎𝑙𝑐𝐵𝑎𝑐𝑘𝑃 𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡()

(3.12)
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Bild (b) i 3.13 visar effekten av bytet av färgsystem. Förekomsten av
den sökta nyansen kontrolleras med histogrammet och representeras sedan
som en sannolikhet mellan 0 till 1. Bild (c) i 3.13 visar sannolikhetsbilden
som används för att bestämma mittpunkten på objektet som ska spåras. En
vitare pixel innebär en större sannolikhet att den tillhör objektet som ska
spåras. Efter detta hittas den lokala maximi-punkten med hjälp av meanshift
och slutligen ritas en kontur runt området som har störst sannolikhet att
vara objektet. Bild (a) i 3.13 visar resultatet av CAMShift med en kontur
utritad runt det område som har beräknats vara objektet som ska spåras.

(a) CAMShift resultat

(b) HSV färgsystem

(c) Sannolikhetsbild

Figur 3.13: Förändring av bild i algoritmen med CAMShift

Testning
För att testa de olika algoritmernas hastighet och korrekthet fick de behandla en 32 sekunders lång videofila och 30 bilder i sekunden (FPS)b .
Tiden det tog och andel bilder som QR-koden hittades i mättes och kommer presenteras under resultat.
Projektmedlemmarna agerar som ground truth c och bedömer de genererade resultaten stämmer eller inte.
a

Videofilen består av att en av projektmedlemmarna rör och roterar en QR-kod
Totalt antal bilder: 990st
c
Tillförlitlig referens för de uppmätta värdena
b

Kapitel 4

Resultat
Här visas resultat från de tester som beskrevs i föregående kapitel.

4.1

3D-modell

Resultatet från utskrivningen blev som väntat en 3D-modell4.1. Alla hjulen
kan snurra och de bakre hjulen kan rotera som tänkt. Modellen håller ihop
och kan rulla fritt vid påskjutning under belastningen.

Figur 4.1: 3D-modellen

Det uppnådda resultatet uppfyller de krav som sattes för denna modul.
Testerna anses vara rimliga då de undersöker modulens förmåga att uppnå
de satta kraven. Då testen enbart har två möjliga resultat kan resultaten
anses vara tillförlitliga. Testresultaten är mycket användbara då det visar
den strukturella integriteten hos denna modul.
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Avståndssensorer

En säker spänning på 3.3 volt levererades till Raspberryn tack vare spänningsdelaren. Sensorernas mätvärden stämmer överens med de verkliga måtten när dessa ligger inom den räckvidd sensorerna är kan mäta i. Om ett objekt flyttats för snabbt framför sensorerna stämmer inte sensorernas mätvärden överens med de verkliga mätvärdena.
Detta innebär att resultatet uppnår de givna kraven. På grund av att
sensorerna ibland returnerar värden på cirka 3000 kan det antas att testen
inte är 100% tillförlitliga. Testresultaten är väldigt användbara för att kalibrera frekvensen på sensorernas mätningar för att minska antalet felaktiga
värden.

4.3

Avståndsmätning med kamera

Kantdetekteringen visade sig inte vara användbar då det resulterade i för
mycket data som behövde behandlas av processorn. Efter den första förändringen av metod var mängden data oförändrad. Efter slutgiltiga förändringen minskade mängden data avsevärt från föregående två metoder.
Avståndet som mäts med kameran har en precision på cirka ≈ 1 cm vid
ett verkligt avstånd på ≈ 20 cm. Det vill säga, det beräknade avståndet
visar mellan 19 och 21 cm.
Resultatet visar att modulen uppnår sin funktion och de krav som sattes
på den. Med hjälp av testerna utvärderas precisionen av mätningen i denna
modul. Jämförelse av testerna från föregående metoder har hjälpt till att
säkerställa att de nya metoderna leder till en förbättring.

4.4

Motorstyrning

Arduinon kan styra motorerna via kontrollerkortet felfritt. Kommunikationen mellan Arduinon och Raspberryn fungerar också felfritt via USB:n.
Med hjälp av testerna kan en felfri kommunikation både mellan Arduinon
och styrkortet och mellan Raspberryn och Arduinon bekräftas. Då även
detta test har enbart två utfall går det att förlita sig på testresultaten.
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Användargränssnitt

LED-lampan i kretsen släcks respektive tänds då knappen trycks ner vilket
tyder på att kopplingen och koden fungerar korrekt. Även mätvärdena från
multimetern stämmer överens med de uppskattade värdena.
Användargränssnittet uppfyller sin funktion och därmed även kraven
som sattes på den. Testerna är väldigt pålitliga då en multimeter används för
att kontrollera spänningsnivån och en LED-lampa används för att bekräfta
att testresultaten är korrekta.

4.6

Sammankopplat system

Figur 4.2 visar resultatet av systemets test.

Figur 4.2: Resultat av test

QR-kodens position i bild och avstånd till kamera detekteras korrekt.
Motorstyrningen fungerar också korrekt och driver rätt motor vid rätt tillfälle.
Vidare stämmer sensorernas mätvärden fortfarande överens med de verkliga
måtten.
Prototypen kan inte driva sig själv framåt med hjälp av motorerna under
belastning eftersom kraftöverföringen mellan motor och hjul är för dålig.
Jämförs resultaten från testen mot den checklista som skapades i början
av projektet uppfylls alla kraven utom ett:
• Batteriet ska ha en output på 2.5A
Batteriet har endast en output på 2.1A men detta verkar inte vara ett problem då prototypen fungerar och inte visar några tecken på brist av ström.
Då testerna för delmodulerna upprepas för det sammansatta systemet
förväntas samma resultat som tidigare. Dessa resultat är lika tillförlitliga
som de tidigare resultaten från delmodulerna.
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Resultat bildanalysmetoder

Table 4.1: Antal bilder där QR-koden hittas mot antal bilder den inte hittades i (totalt antal bilder är 990st) samt genomsnittligt antal bilder per
sekund (FPS).

Algoritm
Bakgrundssubtraktion
Camshift
Färgtracking
Haar-kaskader

Hittad
979
968
945
13

Ej hittad
11
22
45
977

FPS
36
38
39
11

Som syns i tabell 4.1 har algoritmen som är baserad på haar-kaskader klart
sämst detekteringsförmåga, den har även sämst FPS. De andra tre algoritmerna ligger mycket nära varandra när det gäller detekteringsförmåga och
FPS. Grafer över tid per bild för varje enskild algoritm finns i Bilaga D (7)
Värt att notera är att algoritmen med bakgrundssubtraktion har lägst
FPS utav de tre. Detta då bakgrundssubtraktion är en relativt dyr operation.
Table 4.2: Ytterligare förtydling av resultatet genom presentation av detektionsförmåga i procent.

Algoritm
Bakgrundssubtraktion
Camshift
Färgtracking
Haar-kaskader

Hittad
98.88%
97.77%
95.45%
1.31%

Ej hittad
1.11%
2.22%
4.54%
98.68%

I tabell 4.2 går det att läsa av att algoritmen med haar-kaskader endast
har en detekteringsförmåga på 1.31%. Detta i kontrast till algoritmen med
bakgrundssubtraktion, som har en detekteringsförmåga på 98.88%. Det är
alltså en skillnad på 97.57% mellan den bästa och den sämsta algoritmen i
testet.

Kapitel 5

Diskussion
Då avståndssensorerna enbart kan mäta avstånd som är inom ett begränsat
intervall gav detta fel värden då ett objekt befann sig utanför detta intervall.
För att undvika detta kan sensorerna placeras på sådant vis att det kortaste
avstånd de kan mäta börjar vid vagnens kant. För de sensorer som använts i
detta projekt innebär detta att de bör placeras cirka 4 cm från kundvagnens
kant. Därefter kan det resultat som fås kontrolleras så att det är inom det
begränsade intervallet och alla felaktiga mätvärden kan antingen försummas
eller användas för att stoppa kundvagnen då detta kan anses innebära en
kollisionsrisk.
På grund av en bristande hårdvarudesign för överföringen av kraften
från motorerna till hjulen, kunde prototypen först inte flytta på sig själv.
Resultatet som uppnåtts är att prototypen kan driva rätt motor vid rätt
tillfälle, dock utan att driva hjulen. Detta skedde då det var för lite friktion
mellan drivaxlarna och kamremmen. Efter att ett gummibelägg applicerades
på drivaxlarna blev friktionen hög nog för att kunna överföra drivkraften till
hjulen.
Denna lösning till problemet är inte perfekt. Ett problem med vidareutveckling av lösningen är adaptionstiden, i många delar av samhället används idag
fortfarande knappt datorer. En kundvagn som då kör av sig själv är alltså
någonting som troligen skulle ha ännu längre adaptionstid då det, per definition, är en robot. Människor i allmänhet har svårt att lita på datorsystem och
automatiska lösningar, speciellt äldre personer. Varför finns det fortfarande
vanliga kassor med människor i på Ica och Willys till exempel. Detta är inget
som förändras fort, det tar lång tid att vänja människor vid förändring.
En annan aspekt att tänka på vid vidareutveckling är den slutgiltiga
kostnaden och vinsten för affärerna. Är produkten för dyr att köpa in och
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ger för lite goodwill och dragningskraft kommer den inte köpas.

5.1

Jämförelse av bildanalysmetoder

Personlig integritet
De algoritmer och metoder som jämfördes anses inte kränka individers integritet. Eftersom de bara letar efter en QR-kod och därför sorterar bort
nästan all annan information i bilden. Algoritmerna sparar inte heller någon information på datorns hårddisk, annat än information om hur snabbt
och korrekt de körs, och detta bara under testningen. All annan data sparas
endast i datorns RAM-minne.

Algoritmernas svagheter
Tillförlitligheten på resultatet för algoritmerna som använder sig av camshift
och färgtracking är något lägre än de för haar-kaskader och bakgrundssubtraktion. Detta för att båda algoritmerna är baserade på färg och vid kan
vid vissa ljusförhållanden uppfatta reflektioner som en QR-kod.
Camshift-algoritmen detekterar ett större område runt omkring QRkoden än vad färgtracking och bakgrundssubtraktions-algoritmerna gör. Detta
gör att den blir mindre exakt i sin spårning av QR-koden men hittar den i
fler bilder.
Algoritmen som använder sig av haar-kaskader har väldigt svårt att hitta
QR-koden i testen. Den tar inte hänsyn till att bilder är suddiga eftersom
den inte innehåller någon egen utjämning. Detta blir ett problem när den
hanterar video, som i sin natur konstant är lite suddig.

Koppling till forskning
Mycket goda resultat presenterades från tre av algoritmerna. Jämförs detta
med forskning och tidigare avhandlingar inom området så visar algoritmerna
fortfarande bra resultat. Resultaten i [26] kan betraktas som lika exakta
som resultaten i denna rapport. Dock berör [26] spårning baserat på färg
medan denna rapport hanterar spårning baserat på luminans men huvud
operationerna är desamma.
Resultaten som presenteras i [? ] är 90% detektion och 22 bilder i sekunden. Antalet bilder per sekund är sämre än de tre andra algoritmer som
testades men detektionsnivån på detta projekts implementation är i det
närmaste 0%. Att video är suddig i sin natur kan inte förklara den drastiska
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förändringen av resultat. En möjlig förklaring är att projektmedlemmarna
gjorde något fel under implementationen.
Användandet av metoden för bakgrundssubtraktion som presenterades i
[24] gjorde stor nytta för bildbehandlingen i algoritmen som använder den.
Eftersom bakgrundssubtraktionen sorterar bort nästan allt förutom QRkoden i testen blev det lätt att isolera QR-koden.

Kapitel 6

Slutsats
Resultatet av projektet blev som förväntat en fungerande prototyp på en
självkörande kundvagn. Som tidigare nämnt i inledningen var målet att prototypen ska kunna följa efter en person med en QR-kod.
Kollisionsundvikningen fungerar som den ska och prototypens motorer
slutar köra då systemet upptäcker att ett objekt är för nära prototypen. Dock
kan inte sensorerna hantera de fall där objektet är väldigt nära dem (< 4
cm) och får fel mätvärden, vilket resulterar i att prototypen inte stannar.
Avståndsmätningen med kameran fungerar även den felfritt. Sensorernas
”mäthastighet” begränsas endast av hårdvaran i sensorerna då Raspberryn
är tillräckligt snabb för att ta hand om datan.
Testning och analys av bildbehandlingsmetoderna som nämns i bakgrund
har gett en bra insikt i hur man implementerar en snabb och effektiv algoritm
för att hitta och spåra QR-koder. De flesta av algoritmerna går även att
applicera på andra objekt med några förändringar. Detta skulle kunna vara
ett fortsatt arbete med projektet då man kan hitta andra, bättre, sätt att
följa efter en person.
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Kapitel 7

Bilagor
Bilaga A - Kravspecifikation
Vagnen:
• Alla delar ska kunna monteras på prototypen
• Skalenlig över lag
• Kan startas och stoppas med hjälp av ett användargränssnitt

Motorstyrning:
• Måste kunna kontrollera två (2) stycken DC (likspänning) motorer
• Måste stödja pulsbreddsmodulering
• Måste gå att operera med 3.3 volt

Kameran:
•
•
•
•

Måste vara kompatibel med en Raspberry Pi
Kameran ska ha kontrollerbart fast fokus
Kamerans utdata måste vara tillgänglig genom V4L2 API:et
Måste ha existerande bibliotek som använder sig av V4L2 API:et

Avståndssensorerna:
• Billig (för att ge möjlighet till överskott)

46

7. Bilagor

47

• Väldokumenterad
• Går att läsa av med ett 3.3 volts system
• ≈30cm räckvidd

Batteriet:
• Uppladdningsbart
• ≥2.5A output (rekommenderat av konstruktör)
• Ska klara av att driva systemet i minst en (1) minut

Mjukvara:
• Mjukvaran ska kunna identifiera en person och dess position i bilden
• Ska inte fastna i en oändlig while-loop
• Ska kunna stoppa prototypen om ett objekt anses vara för nära

Övrigt:
• Måste använda teknologi som projektgruppen har tillgång till
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Bilaga B - Pseudokod QR-algoritm
Input: Bild från kameran
Output: En punkt som representerar QR-kodens center
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Utnyttja klassificeraren frn avhandlingen ovan och f fram FIPs
for( varje FIP) {
Beräkna genomsnittsluminans för FIP
Beräkna övergngspunkter mellan svart och vitt
Kontrollera att övergngarna sker i rätt ordning
}
for( FIPs med rätt övergngar ) {
if ( Avstnd mellan FIP <= maxAvstnd ) {
Spara avstnd och vilken FIP
}
}
for( FIPs med rätt avstnd (F_a) ) {
for( FIPS med rätt avstnd (F_b) ) {
if ( Gemensam punkt p linje(F_a) -> (F_b) ) {
Beräkna vinkel för avstndsvektorer frn punkten
if (Vinkel och förhllande mellan vektorer < tolerans) {
Vertex i QR-koden har hittats, spara
}
}
}
}
for ( alla vertex ) {
for ( Varje 90 graders vertex, leta efter 45graders par ) {
if ( Par hittat ) {
Jämför vertexens vektorer
if ( Vektorer har gemensam punkt ) {
Vertex är en del i QR-koden
}
}
}
}
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Bilaga C - Flödesschema

Figur 7.1: Flödesschema över styrprogrammet
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Bilaga D - Grafer över tid per bild för algoritmer
X-axeln representerar antalet bilder som behandlats (0 till 990).
Y-axeln representerar den tid, i sekunder, det tog att behandla bilden.

Algoritm med haar-kaskader

Figur 7.2: Graf över tid per bild för algoritmen med haar-kaskader
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Algoritm med bakgrundssubtraktion

Figur 7.3: Graf över tid per bild för algoritmen med bakgrundssubtraktion
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Algoritm med färgtracking

Figur 7.4: Graf över tid per bild för algoritmen med färgtracking
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Algoritm med Camshift

Figur 7.5: Graf över tid per bild för algoritmen med Camshift
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