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Abstract 
 
Purpose – To study the possibility of using a NIR hardware solution to photograph individuals 
in a private vehicle as well as an analysis of its images. 
 
 

Method – A study of existing theories around the NIR-method’s performance in selected 
conditions and individual tests were performed to examine if the literature statements were 
valid for this study. Two empirical tests have been carried out, the first was carried out at Kapsch 
test track and the other outside the test track in a single stationary test. An interview which 
formed the basis for the assessment on the quality of empirical data with a focus on computer-
based detection of the number of individuals in the vehicle.  

Findings – The results have demonstrated the potential of the NIR method’s performance in 
a fully automated detection system for the number of individuals inside the vehicle. Empirical 
data indicates that the method can depict individuals inside vehicles of sufficiently high quality, 
but it is greatly affected by reflections, weather and light conditions.  

Implications – Result supports the assumption that the NIR method using an external light 
source can be used to image the interior through a varying number of weather and lightning 
conditions. The study originated until the results suggested that a NIR-based hardware setup 
can create images with high enough quality for the human eye to be able to detect the number 
of individuals inside the vehicle. 

If the overall performance into account, it suggests that the main problem with the use of the 
hardware set is to maintain the quality of the whole sample and that the crucial variables for 
the method’s performance is the influence of light and reflection conditions. 

Limitations – The major limitations have been that we limited ourselves to a subjective 
analysis of the selection and assessment on the image features for computer-based detection of 
the number of individuals in the vehicle. We were limited to two tests, one in tough conditions 
where only the driver was in the vehicle and the second stationary test, where the focus was on 
the number of people in vehicles and light sources impact on the result. 
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Sammanfattning 
 

Syfte – Att utforska möjligheten att med hjälp av en NIR- hårdvaruuppsättning fotografera 
individer i fordon samt analysera dess bilder. 

Metod – Studerat existerande teorier kring NIR-metodens prestanda i utvalda förhållanden, 
enskilda tester har utförs för att undersöka om litteraturens påståenden är valida för studien. 
Två empiriska test har utförts, det första utfördes på Kapsch testbana och det andra utanför 
testbanan i ett enskilt stillastående test. En intervju som låg till grund för bedömningen kring 
den empiriska datans kvalité med fokus på datorbaserad detektion av antal individer i fordon 
utfördes.  

Resultat – Resultaten har visat potentialen i NIR-metodens prestanda i ett helautomatiskt 
detektionssystem för antal individer inuti fordon. Empirin indikerar att metoden kan skapa 
bilder av individer i fordon med tillräckligt hög kvalité i rätt förhållanden, men att påverkan av 
väder, ljus och reflektionsförhållanden behöver hanteras för att erhålla genomgående hög 
kvalité på bilderna. 

Implikationer – Resultatet stödjer antagandet om att NIR- metoden med hjälp av en extern 
ljuskälla kan användas för att fotografera interiören genom en mängd olika sorters rutor samt 
i ett varierat antal väder och ljusförhållanden. Det i studien framkomna resultatet tyder på att 
en NIR- baserad hårdvaruuppsättning kan skapa bilder med tillräckligt hög kvalité för att det 
mänskliga ögat ska kunna detektera antalet individer i fordonet. 

Om det samlade resultatet beaktas, tyder det på att det största problemet med den använda 
hårdvaruuppsättningen är att upprätthålla kvalitén i hela bildurvalet. De avgörande variablerna 
för metodens prestanda är påverkan av ljus och reflektionsförhållanden. 

 
Begränsningar – De största begränsningarna var att vi begränsade oss till en subjektiv analys 
av urvalet och bedömningen kring bildernas funktion för datorbaserad detektion av antalet 
individer i fordon. Vi begränsades till två tester, det ena under tuffa förhållanden där endast 
förare befann sig i fordonet samt det andra stillastående testet där fokus låg på antal personer 
i fordonen och ljuskällornas inverkan på resultatet. 
 

Nyckelord – NIR, IR, samåkningsfil, trafikövervakning, bildanalys, bildbehandling. 

  



 

 

Förkortningar och begrepp 
 

IR Infraröd 

NIR Nära Infraröd 

SWIR Short wave infrared 

TAG Elektronisk enhet i vindruta som används för betalning i 

utvalda vägtullar 

Open-CV Programmeringsbibliotek med fokus på bildbehandling 

D-lib Programmeringsbibliotek som används för 

maskininlärning och bildbehandling 

Monokromatisk kamera Kamera vars output är i gråskala 

EM Elektromagnetisk 

EMS  Elektromagnetisk strålning 

HOV Samåkningsfil 

VNIR Visible and NIR 

CMOS  En teknologi som kan användas i bildsensorer 

CCD En annan populär teknologi som används i bildsensorer 

SNR Signal to Noise Ratio 

Kamerariktning A & 

kamerariktning B 

Olika kamerapositioner som eftersträvats i studien 
 

Hårdvaruuppsättning Den aktuella hårdvaruuppsättningen består av en kamera 

med tillhörande objektiv och NIR-filter samt ljuskällor.  
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1 Introduktion 
 

Kapitlet ger en bakgrund till studien samt beskriver problemområdet som behandlats: hur väl 
en hårdvaruuppsättning i NIR-spektrumet fungerar för fotografering av individer i fordon. 
Vidare presenteras rapportens syfte och dess frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av arbetets omfång och avgränsningar samt rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Ökad befolkning och antal fordon i världen medför större belastning på vägnätet. Detta medför 
att behovet av avancerade trafikövervakningssystem ökar. Denna studie har utförts med hjälp 
av Kapsch TrafficCom AB som arbetar i branschen. Kapsch har för närvarande 44 länder totalt 
ca 18000 vägfiler utrustade med deras trafikövervakningssystem (Kapsch TrafficCom). Dessa 
system används bland annat för att debitera avgifter och klassificera fordon. De främsta 
orsakerna för avgifterna är att försöka minska och styra trafikflödet på vägar med hög 
trafikdensitet samt att öka intäkterna. Avgifterna avser täcka underhåll, infrastrukturprojekt, 
främja kollektivtrafik, och förbättra miljön i närområdet (Transportstyrelsen). 

Det existerar metoder för att debitera trafikanterna. Dessa metoder består av bemannade eller 
obemannade betalstationer. Den vanligaste typen av tullsystem bromsar trafikflödet då varje 
enskilt fordon behöver stanna och utföra sin betalning. Helt automatiska vägtullsystem blir i 
takt med samhällsautomatiseringen allt vanligare på marknaden. Dessa system kan debitera 
stora volymer av förbipasserande fordon utan att hämma trafikflödet. Systemen läser av en TAG 
i bilen eller registreringsnumret för att sedan debitera föraren eller skapa en faktura som 
skickas till registrerad ägare av det passerande fordonet. 

Det system som Kapsch använder sig av idag kan förutom att debitera trafikanter även 
klassificera passerande fordon. En utmaning som de helautomatiska 
trafikövervakningssystemen står inför är att detektera antalet individer i fordon som passerar. 
Detta behövs dels för att kunna kontrollera att fordon i samåkningsfiler innehåller lagligt antal 
passagerare, dels för att kunna erbjuda statistik samt eventuellt  debitera fordon baserat på 
antal passagerare. 

Rapporten undersöker möjligheterna att med hjälp av en NIR-baserad metod fotografera 
individer i förbipasserande fordon samt gör en analys av bilderna. För att testa om detektion av 
antal individer i fordon med hjälp av en NIR-metod fungerar för ändamålet behöver man 
studera hårdvarans egenskaper och funktion i olika operationsförhållanden. Målet blir därför 
att komma fram till vilka egenskaper hårdvaruuppsättningen behöver för att med tillräckligt 
hög precision kunna fotografera interiören i förbipasserande fordon. Undersökningen av NIR-
metoden för fotografering av individer i fordon handlar om den tillgängliga hårdvaran och hur 
väl den kan användas för att fotografera passagerare i den grad att observatören kan detektera 
passageraren samt om utvalda bildbehandlingsalgoritmer kan förbättra resultatet.   

Eftersom samåkningsfiler blir vanligare i samhället behövs ett pålitligt sätt att bevaka dessa och 
som kan integreras i redan existerande trafikövervakningssystem. Att detektera närvaro av 
individer bakom diverse glasrutor är även intressant för hela övervakningsbranschen. Det är en 
önskvärd egenskap att med hjälp av en kamera kunna se genom olika typer av rutor i olika 
externa förhållanden. 

Hårdvaruområdet har tidigare studerats av Gimmedstad, Roberts och Wood, de undersökte om 
det gick att använda en termisk IR-sensor för att lösa problemet. Med hjälp av sensorn skapades 
en värmebild som var tänkt att detektera individer inuti fordonet (Gimmestad, Roberts, Wood, 
2003). Denna metod var inte användbar då de rutorna med atermiska metallbeläggningar på 
glaset förhindrar penetrationen av strålningen med den specifika våglängden. 

(Hao ,2010; Georgia Department of Transportation, 2011; Gimmestad) har i tidigare studier 
lyckats fotografera fordonets interiör genom utvalda vindrutor och med varierande resultat 
lyckats detektera individer i fordon i utvalda förhållanden.  



 

 

Tillsammans indikerar deras resultat att NIR-metoden har potential att användas i ett 
kommersiellt system där antal individer kan detekteras automatiskt med hjälp av 
datorbaserade algoritmer. Vi bedömer att olika förhållanden och försvårande omständigheter 
behöver studeras samt att kompletterande bilder från sidan av det förbipasserande fordonet 
behövs för att fullständigt kunna lösa uppgiften. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 
Det nuvarande trafikövervakningssystemet saknar en hårdvaruuppsättning som kan skapa 
bilder på individer i fordon med hög kvalité. Hårdvara som arbetar i NIR-våglängdsområdet 
behövde testas för att kunna göra en bedömning om NIR-metoden fungerar för ändamålet. 

Det finns en mängd faktorer som påverkar bildernas resultat. NIR-kameran behöver fungera i 
olika ljus och väderförhållanden samt genom olika typer av rutor. Det krävs även att hårdvarans 
positionering, ljuskällor och NIR-kamera används på ett korrekt sätt. Dessa parametrar 
behöver testas och utvärderas tillsammans för att avgöra om metoden är ändamålsenlig. 

För att avgöra om en bild uppfyller kraven behöver det mänskliga ögat med hög precision kunna 
urskilja hur många individer som finns på bilderna. Studien undersöker om bildernas 
analyserbarhet med hjälp av utvalda bildbehandlingsalgoritmer eventuellt kan förbättras. Samt 
en bedömning om bilderna kan användas för datorbaserad detektion av individer i fordon. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
I problembeskrivningen framgår det att de nuvarande trafikmätningssystemen saknar 
funktionalitet för att detektera och räkna antal individer inuti fordon. Vidare framgår det att 
detta är en önskvärd funktionalitet i framtida trafikmätningssystem. Därmed är syftet med 
denna studie: 

Att utforska möjligheten att med hjälp av en NIR-hårdvaruuppsättning fotografera individer 
i fordon samt göra en analys av dess bilder.  

Syftet har brutits ner i tre frågeställningar. En del i denna uppgift är den hårdvara som skall 
användas. Det är viktigt att hårdvaran är kapabel till att utföra uppgiften. Därmed är studiens 
första frågeställning: 

[1] Hur påverkas bilder på interiören i fordon tagna med en NIR-baserad hårdvaruuppsättning, 
av försvårande omständigheter? 
 
Hårdvaran behöver användas på ett effektivt sätt för att erhålla ett bra resultat. Det finns många 
parametrar som kan påverka detta resultat och därför är det viktigt att dessa testas, granskas 
och utvärderas. Därmed är studiens andra frågeställning: 

[2] Hur kan hårdvaran användas för att producera en avbildning där individer kan detekteras 
av det mänskliga ögat? 
 
När en bild skapats behöver den granskas i syfte för vidare användning. Innehåller bilderna 
tillräckligt med relevant information för att potentiellt kunna fastställa antalet individer i bilden 
eller inte, baserat på en subjektiv bedömning? 

Därmed är studiens tredje frågeställning: 

[3] Hur bedöms bilderna kunna användas för datorbaserad detektion av individer inuti fordon? 
 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har en studie genomförts på 
Kapsch AB i Jönköping. 



 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
 
Studien avgränsades till tester av en hårdvaruuppsättning samt analys av bilderna producerade 
av den NIR-baserade hårdvaruuppsättningen. En statistisk analys av vår subjektiva bedömning 
skedde av bilderna, enskilt samt i jämförelse med utvalda bildbehandlingsalgoritmer. Studien 
avslutades med en bedömning kring bildernas funktion för datorbaserad detektion av individer 
i fordon baserad på en kvalitativ intervju med Emile von Bergen på Kapsch som arbetar med 
datorbaserad detektion, samt vår handledare Björn Crona.  

Vi tilldelades två kameror som används i det nuvarande trafikövervakningssystemet samt tre 
halogenstrålkastare. Testerna av externa ljuskällor har varit grundläggande, varken ljusstyrka 
eller vinklar har undersökts. Vi använde oss av två filter i kombination med kamerorna på 830 
respektive 870nm.  

Mjukvaran som användes i testerna är Open source licensierade bildbehandlingsalgoritmer 
som kommer från biblioteken OpenCV samt D-lib.  

De empiriska data samlades in via Kapsch testbana eftersom avtalen ej tillåter fotografering av 
fordon där individer går att identifiera i Kapsch nuvarande trafikövervakningssystem och 
utanför testbanan med egna fordon. 
 
Två kameror användes i experimenten som var positionerade likt kamerariktning A och B i 
metodavsnittet. Eftersom kamerorna inte integrerades i ett automatiskt system, har bilderna 
tagits manuellt vilket medför att vinkeln i kamerariktningarna A/B mot fordonet varierar. 
 
Det stora testet genomfördes endast från vänster sida av fordonet från två kameror med 
varierande vinklar och med varierande avstånd mellan fordon och vägkant. Anledningen till 
positionering var den begränsade platsen för positionering av hårdvaran. Det var endast förare 
i de testade fordonen då resurser ej fanns till att fylla alla fordon i det stora testet. Det andra 
testet genomfördes stillastående med fokus på antal personer i fordonet samt ljuskällans 
påverkan på resultatet. 
 

1.5 Disposition 
 
Studien inleds med en bakgrund och problembeskrivning. Därefter följer ett kapitel som 
behandlar och motiverar metodval samt en överblick av genomförandet av studien. Därefter 
följer ett teorikapitel som behandlar de teoretiska ramverk som använts i rapporten. Kapitlet 
därefter består av empirisk data följt av en analys av det insamlade materialet. Resultat och 
lösningsförslag till de aktuella frågeställningarna framförs i samma kapitel. Rapporten avslutas 
med diskussioner och slutsatser kring resultatet och rekommendationer för vidare forskning. 
Referenser och bilagor avslutar rapporten. 

 

  



 

 

2 Metod och genomförande 
 
Detta kapitel förklarar hur studien har genomförts. Varje frågeställnings metod beskrivs 
separat. Metoder som använts för att besvara frågeställningarna beskrivs. 

2.1 Frågeställning 1 
 

2.1.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
 
Ett teoretiskt ramverk kring NIR-metodens prestanda i utvalda förhållanden har skapats. 
Experiment har använts för att undersöka om utvalda slutsatser som framställts med hjälp av 
litteraturkällorna är valida för vår studie. De försvårande omständigheterna studerades 
separat, dessa inkluderar utvalda väder, ljusförhållanden och typer av rutor på fordon. Vi ansåg 
att en bedömning av de separata försvårande omständigheterna var tillräcklig för att bedöma 
NIR-metodens prestanda för ändamålet. 
 
Teori samlades löpande in under studiens genomförande. Insamling av litteratur utfördes med 
hjälp av:  
 

● Vetenskapliga rapporter och artiklar från Primo, IEEE, Academic search elite och SPIE 
digital library. 

● Tillverkare och leverantörers hemsidor för information kring IR, IR-metodens 
prestanda i olika förhållanden och teori kring olika sorters typer av glas t.ex. saint-
gobain. 

 
En av metodens nackdelar är att kombinationer av försvårande omständigheter inte kommer 
att täckas av studien. Eftersom det finns många variabler att ta hänsyn till behövde studien 
avgränsas och därför valdes metoden. 
 

2.1.2 Arbetsprocessen 
 
Ur teorierna drogs slutsatser angående NIR-metodens prestanda. De försvårande 
omständigheter vi hade möjlighet att testa, testades via småskaliga experiment för att stärka 
slutsatsernas validitet i vår studie. Den teoretiska studien var viktig i bedömningen om det var 
rimligt att gå vidare till större tester. För att besvara frågeställningen studerades NIR-metodens 
prestanda i fallen:  
 

● Ljusförhållanden 
● Väderförhållanden 
● Tonade, antireflexbehandlade och värmeblockerande rutor 

 

2.1.3 Design 
 
Testerna som utförts genomfördes likt de kamerariktningar som beskrivs nedan. Alla tester i 
samtliga frågeställningar har utgått från två kamerariktningar, A och B som beskrivs nedan. 
Under användning av dessa kameravinklar i den första frågeställningen är fordonen 
stillastående.  

  



 

 

Kamerariktning A och B 

Den första kamerapositionen: A, riktad snett mot det förbipasserande fordonet med en vinkel 
mellan 10 och 60 grader. Den andra kamerapositionen: B, riktad mot bilen med en vinkel 
mellan 60 och 110 grader. Kamerans position i höjdled varierade i båda kamerapositionerna. 
Både kameraposition A och B positioneras ca 1,5-4m från fordonet. 

Kamerans position är inte nödvändigtvis exakt samma i verkligheten då vi inte haft tillgång till 
en automatisk slutare, därför används intervall som vi garanterat hamnar inom.  Tanken var 
att kameran riktas snett mot sidan av bilen för att fotografera eventuella passagerare i fram eller 
baksäte genom sidorutorna. Skillnaden mellan kamerariktning A och B är den vinkel på vilken 
kameran riktas mot det förbipasserande fordonet. Fokus ligger endast på sidorutorna då den 
tidsram som detta arbete genomförts i inte räcker för genomgående tester av ett fordons alla 
rutor. 

Ljusförhållanden 

Kameran hanterades separat utanför den slutgiltiga hårdvaruuppsättningen. Testerna 
omfattade dagsljus och mörka kupé-förhållanden, med och utan ljuskälla samt enligt de 
tidigare specificerade kamerariktningarna. 

Väderförhållanden 

Med samma kamerariktningar som tidigare testades NIR-kamerans funktion i olika 
väderförhållanden. Testerna gjordes i klart väder, vid molnig väderlek samt regn. 

Olika sorters behandlade rutor 

För att undersöka tonade, antireflexbehandlade och värmeblockarande rutor gjordes tester 
enligt kamerariktningarna som tidigare skapats. Eftersom värmeblockerande rutor används i 
en mängd fordon är det viktigt att fastslå om denna sorts rutor påverkar NIR-metodens 
transmittansförmåga negativt ur studiens perspektiv. 

Hårdvara 

Experimenten utfördes med hjälp av två kameror av modellen Basler acA1300-30um (Fig. 1) 
och Basler acA1920-40um i (Fig. 2) som Kapsch AB vanligtvis använder för detektion av 
nummerplåtar i deras trafikövervakningssystem.  
 
  

 

Fig. 1. Basler acA1300-30um. 

Specifikationer acA1300-30um: 

 1296 x 966 pixlar  

 Monokromatisk kamera 

 Pixel storlek horisontell/vertikal: 3,75um x 3,75um 

 Sensor-storlek: 4,86 mm x 3,62 mm 

 Global slutare 

 Interface: USB 3.0 

 CCD sensor  

 
Fig. 2. Basler acA 1920-40um 



 

 

Kameran acA 1300-30um har använt ett 4.8mm objektiv ihop med ett optiskt lågpass-filter 
som släpper igenom ljus under våglängden 830nm, för att ändra operationsvåglängdsområdet 
till NIR-spektrumet. 

Specifikationer: 

 1920 x 1200 pixlar  

 Monokromatisk kamera 

 Pixel storlek horisontell/vertikal: 5,86 um x 5,86um 

 Sensor-storlek: 11,33 mm x 7,13 mm 

 Global slutare 

 Interface: USB 3.0 

 CMOS sensor 
 

Denna kamera har använts tillsammans med ett 1,4/4,5 mm NIR-objektiv. Linsen som 
användes med Basler acA1920-40um har ett synfält på 4m när ett objekt befinner sig 11m bort. 
Filtret som användes var ett optiskt lågpassfilter som släpper igenom ljus under den önskade 
våglängden(870nm) för att blockera oönskade våglängdsområden. 

Kamerakonfiguration:  

Kamerorna som använts i testerna har använt sig av varierande exponeringstider och 
förstärkning eftersom konfigurationen hos en tydlig bild varierar i olika ljus och 
väderförhållanden. Fokus på bilden kan ställas in genom att vrida på objektivet vilket har 
gjorts så att högsta möjliga skärpa använts i förhållande till det objekt som fotograferas. 
 

Belysning: 
En belysningsanordning som bestod av tre stycken halogen-strålkastare användes i 
experimenten. De strålkastare som använts som extern belysning har varit av typen halogen 
vilka har en effekt på 500W. Strålkastare av typen halogen sänder ut ljus i ett intervall vilket 
rymmer mer av det NIR-spekrum än vanliga strålkastare vilket är intressant för denna studie.  
 

2.1.4 Datainsamling 
 
Den litteraturbaserade metoden valdes eftersom det existerar mycket forskning kring NIR-
metodens prestanda i olika förhållanden. Experiment användes för att stödja påståenden ur 
teorin kring NIR-metodens prestanda under de tidigare definierade omständigheterna.  
Teori har hämtats från en blandning av vetenskapliga rapporter, hemsidor och uppslagsverk 
som är relevant för rapportens studie. De icke vetenskapliga källorna är hämtade från 
etablerade företag inom området. 
 

2.1.5 Dataanalys 
 
En subjektiv analys av bilderna skapades för att undersöka om NIR-metodens prestanda i de 
utvalda förhållandena stämde överens med de teoretiska slutsatserna som hittats i källorna 
samt hur väl NIR-metoden passar för uppgiften baserad på all insamlad teori och empiri. 
 

2.1.6 Trovärdighet 
 
För att erhålla större reliabilitet under testfallen skapades två kamerariktningar, A och B som 
efterliknades i de utförda experimenten. 
 
Analys av trovärdigheten har skett av teorier, hemsidor och vetenskapliga rapporter som 
använts. För att utesluta skevhet i materialet har vi använt oss av fler vetenskapliga källor som 
kommit fram till samma resultat. 
 



 

 

De småskaliga experimenten gjordes för att stärka de slutsatser som vi kommit fram till med 
hjälp av källorna. Experimenten var för sig har låg reliabilitet eftersom testerna sker i en verklig 
miljö med många okontrollerade variabler som kan ha inverkat på resultatet. 
 
Experimenten genomfördes som utvalda och enskilda testfall, för att testa funktionen endast 
kring den specifika omständigheten. Antalet variabler för att testa dessa fall kombinerat med 
varandra skulle bli för många och ett pålitligt resultat hade blivit svårt att erhålla. 

Bedömning av vindrutornas transmittans gjordes baserat på information från tillverkarnas 
hemsidor samt annan vetenskaplig teori. Ett litet urval av rutor jämfördes. Resultatet blev ett 
våglängds-intervall av NIR-ljus som bedömts ha en grad av transmittans nära det synliga ljuset. 

2.2 Frågeställning 2 

2.2.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
 
För att besvara studiens andra frågeställning utfördes ett experiment på en testbana hos Kapsch 
TrafficCom AB i Jönköping samt utanför testbanan i utvalda förhållanden. Experimentet 
bestod av att utföra en empirisk insamling av kvantitativ data med hjälp av en 
hårdvaruuppsättning bestående av kameror och ljuskällor. En mänsklig och statistisk analys 
gjordes av de empiriska data som samlats in. 
 

2.2.2 Arbetsprocessen 
 
En hårdvaruuppsättning skapades och användes för den empiriska insamlingen. Hårdvarans 
operationsvåglängd studerades för att bedöma i vilket våglängdsområde hårdvaran behövde 
arbeta för att fungera ändamålsmässigt.  
 
En mänsklig bedömning av bilderna bestämde vilken kameraposition som skulle användas i 
hårdvaruuppsättningen för att täcka så många utfall som möjligt. NIR-ljuskällornas position 
varierade under testet. Olika vinklar och positioner i förhållande till den redan fastställda 
kameran testades. Den bestämda hårdvaruuppsättningen ställdes upp vid en testbana på 
Kapsch AB. Hårdvaruuppsättningen funktionstestades och inställningar ändrades tills vi ansåg 
att bilderna blev tillräckligt bra. När dess funktion bekräftats började den empiriska 
insamlingen. 
 
Med hjälp av en subjektiv analys kring huruvida vi, testpersonerna kunde detektera antal 
individer i empirin har resultatet sammanställts av författarna med hjälp av en statistisk analys. 
Resultatets påverkan av utvalda variabler har analyserats. Utvalda bildbehandlingsalgoritmers 
påverkan på urvalet analyserades och testades. 

2.2.3 Design 
 
Hårdvarans position som användes illustreras i en animerad 3D-modell. 
 
Kameran användes i två olika positioner, A och B. Positionerna användes likt de tidigare 
specificerade kamerariktningarna i avsnitt 2.1.3. Färdriktningen på fordonet testades åt båda 
hållen. Höjdpositionen av kameran varierade likt den gula staven i (Fig. 3).  



 

 

 

 

Fig. 3. Testade kamerapositioner. 

Den andra delen av experimentet samlade in data på en testbana hos Kapsch AB med de tidigare 
valda hårdvarupositioneringarna, kamerariktning A och B. Det utfördes två tester för att skapa 
det slutgiltiga urvalet av empirisk data till frågeställning 2. Det första testet gjordes enligt de 
tidigare specificerade kamerariktningarna A och B med fordonen i motsatt kör-riktning. 
Strålkastare användes för att belysa föraren rakt från sidan i det förbipasserande fordonet. 
 
Den andra delen av testet utfördes på stillastående fordon enligt kamerariktning A och B med 
fokus på antal personer i fordon och ljuskällans inverkan på resultatet. En strålkastare 
användes i olika positioner på ett kortare avstånd (0,5-2 meter) till rutan än i de föregående 
testerna. 

2.2.4 Datainsamling 
 
Experimenten konstruerades enligt den animerade 3D-modellen (Fig. 3) i föregående kapitel. 
Förhållanden testades fram till vi ansåg att bilden höll tillräckligt bra kvalité. Variabler som 
ändrades var exponeringstid, förstärkning och gamma.  
 
Experimentet bestod av en insamling av empiri med hjälp av den tidigare bestämda 
hårdvaruuppsättningen under två tillfällen, ett större test med 8 bilar och förare samt ett 
mindre test där antal personer och ljuskällans påverkan på resultatet var i fokus. Metoden 
valdes för att vi bedömde att ett praktiskt tillvägagångssätt skulle generera ett intressant 
resultat.  

2.2.5 Dataanalys 
 
Urvalet bestod av 157 bilder tagna från testbanan hos Kapsch AB samt 72 bilder från testet som 
genomfördes stillastående utanför testbanan. Dessa två delar är separerade i analysen för att 
lättare uppfatta bildbehandlingens skillnader mellan förhållanden, då testförhållanden 
varierade kraftigt mellan de båda testerna. 

Samtliga 229 bilder ur urvalet har tilldelats en poäng mellan 1 och 5 beroende på hur väl vi, 
författarna ansett oss kunna se passageraren i fordonet på bilden. Poängskalan diskuterades 
innan poängsättningen. (Fig. 20) i kapitel 4.2 demonstreras den poängsättning som användes 
under testerna.  



 

 

Samma urval av bilder testas med bildbehandlingsalgoritmer för att statistiskt jämföra utfallet 
mot det icke bildbehandlade materialet, för att eventuellt påvisa skillnader. I analysen 
poängsattes dessa bilder enligt testpersonen och bästa bilden valdes av de två. 

Den andra bildbehandlingsalgoritmen användes för att skapa två olika bilder med hög och låg 
kontrast. Kontrasten förändrades på det sätt att den antingen dubblerades eller halverades 
enligt det övningsprogram som bildbehandlingsalgoritmen normalt användes ihop med. Likt 
föregående test så valdes den genererade bilden testpersonen ansåg bäst och poängsattes. 
 
Den tredje bildbehandlingsalgoritmen som använts är en metod kallad histogramutjämning 
som kan användas för att sprida ut intensiteten över hela bilden. Detta görs för att korrigera 
bilder med ojämn kontrast och göra dem tydligare. 
 
Poängsättningen på alla bilder under de tester och bildbehandlingar som gjort presenterades i 
stapeldiagram. Dessa diagram bestod av testpersonernas poängsättning av alla bilder 
tillsammans med ett medelvärde för varje poäng. Med hjälp av ett t-test av två urval med 
antagna olika varianser jämfördes medelvärdet av poängen hos urvalen av de behandlade och 
obehandlade bilderna, för att undersöka om det finns statistiska signifikanta skillnader mellan 
dessa. 

2.2.6 Trovärdighet 
 
Kamerans och ljuskällornas positioner begränsades av operationsmiljön, vilket medförde att vi 
hade ett avgränsat område där hårdvaran kunde placeras. Kamerapositionen fastställdes först 
och sedan testades ljuset i två olika positioner i förhållande till kamerapositionen. Detta val 
gjordes för att avgränsa antalet variabler som kunde ha inverkan på resultatet. 

Bedömning av ungefärlig vinkel bestämdes beroende på passagerarnas synlighet snarare än 
optimal vinkel för att motverka reflektioner. Eftersom reflektionerna förändrar sig beroende på 
ljus och väderförhållanden, samt avsaknad av automatisk slutare gör att vinkeln mot fordonet 
varierar. 

Kamerans funktion säkerställdes av en installatör från Kapsch AB. Kamerornas inställningar: 
gamma, förstärkning och exponeringstid samt ljuskällornas positioner ändrades under testerna 
tills vi ansåg att resultatet var optimalt i förhållande till omständigheterna. Testsystemets 
kameror är lika de som används i deras kommersiella system, vilket medför att om stickprovet 
är tillräckligt stort och validitet är hög, så är även den externa validiteten hög. 
 
Testet som utfördes på testbanan begränsades av att fordonen endast innehöll förare. De 
mindre testerna som utfördes utanför testbanan begränsades av stillastående fordon för att 
eliminera hastighetens påverkan på resultatet. 
 
Analysen av bilderna gjordes av Eddie Bäckman och Jacob Stjerneklev, författarna till studien. 
Totalt analyserades 229 bilder, samma urval av bilder analyserades och medelvärde räknades 
ut för att säkerställa ett mer tillförlitligt resultat. Eftersom analysen påverkas i stor utsträckning 
av den mänskliga faktorn behöver läsaren ha det i åtanke vid betraktande av resultatet. 

2.3 Frågeställning 3 

2.3.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
 
En kvalitativ intervju utförts med Emile van Bergen som arbetar med mönsterigenkänning på 
Kapsch AB. Emile fick det empiriska materialet från de tidigare experimenten och gjorde en 
bedömning om bilderna går att använda för datorbaserad detektion av individer i fordon.  
 
 

2.3.2 Datainsamling 
 



 

 

Intervjun användes för att besvara den tredje frågeställningen. Intervjun var en kvalitativ 
intervju som bestod av en respondent och två observatörer. Det skickades in ett urval av bilder 
till de anställda på Kapsch AB inom området för att få kommentarer och synpunkter kring 
frågeställningen. Respondenten hade inte möjlighet att genomföra tester på urvalet. Därför 
besvaras frågeställningen enbart med utgångspunkten från respondenternas kompetens och 
profession. Deras slutsatser verifierades av teoretiska källor och testades inte i studien.  
 
Den fysiska intervjun ägde rum på Kapsch AB den 9/8-2016.  Svaren dokumenterades med 
hjälp av en ljudinspelning och anteckningar, frågorna som ställdes i intervjun hittas i Bilaga 1. 
Två observatörer genomförde intervjun och dokumentationen fördes över till analysen av båda 
observatörerna för att motverka intervjuareffekten.  
 
Val av respondenter baserades på dess kunskaper kring datorbaserad mönsterigenkänning. Vår 
respondent arbetar inom området på Kapsch AB. 

2.3.3 Dataanalys 
 
Svaren från intervjun blev en grund för slutsatserna kring om möjligheterna finns att med hjälp 
av datorbaserad detektion identifiera antalet individer i bilderna. 

2.3.4 Trovärdighet 
 
Bedömningen som utförts baseras på ett urval av 50 bilder ur empirin som samlats in i tidigare 
frågeställningar. Bedömningen om bilderna kan användas för datorbaserad detektion av 
individer inuti fordon baseras till stor del på den genomförda intervjun och respondenternas 
synpunkter och kommentarer från Kapsch AB. Bedömningen av bilderna är endast till för att 
ge en vag uppskattning om huruvida den empiriska datan går att använda i datorbaserad 
detektion av individer i det framtida systemet.  
 
Resultatet baseras på tidigare specificerad hårdvara och vi kan inte garantera att system med 
andra komponenter eller konfigurationer kommer att producera samma resultat.  



 

 

3 Teoretiskt ramverk  
 

Detta kapitel handlar om den teoretiska bakgrunden för examensarbetet. Kapitlet förklarar 
teorin om de olika sorters elektromagnetisk strålning som behandlats i studien. Andra för 
studien relevanta begrepp som redogörs för är CMOS-sensorn, kamerans relevanta parametrar, 
filter, de statistiska verktygen som använts samt den monokromatiska bildens uppbyggnad och 
använda bildbehandlingsalgoritmer. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
I följande kapitel beskrivs teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar.  

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ” Hur påverkas bilder på interiören 
i fordon tagna med en NIR-baserad hårdvaruuppsättning, av försvårande omständigheter?” 
förklaras följande områden i det teoretiska ramverket: NIR och metodens egenskaper i utvalda 
förhållanden som beskrivs under avsnittet 3.2. 
NIR-metoden förklaras därför att kamerorna som används i studien arbetar i NIR-
våglängdsområdet. För att undersöka metodens prestanda under försvårande omständigheter 
behandlas metodens egenskaper i enskilda utvalda förhållanden under avsnitten: 
väderförhållanden, ljusförhållanden, samt transmittansförmåga genom utvalda material.  

För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur kan hårdvaran användas för 
att producera en bild där individer kan detekteras av det mänskliga ögat?” beskrivs följande 
områden i det teoretiska ramverket: kamerans egenskaper och tillbehör. Dessutom beskrivs 
kontrast och histogramutjämning eftersom dessa bildbehandlingsalgoritmer testats i 
förhållande till det obehandlade resultatet. Sist beskrivs t-test eftersom metoden användes för 
att statistiskt sammanställa resultatet. 

3.2  Elektromagnetisk strålning 
 
Elektromagnetisk strålning är “ett strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse 
av elektriska och magnetiska fält” (Strålning, energi i rörelse, 1987). Vibrationen hos alla 
laddade partiklar genererar elektromagnetisk strålning. Alla objekt består av ständigt 
vibrerande atomer och emitterar kontinuerligt strålning som beror på objektets temperatur och 
dess emissionsförmågor. I takt med att temperaturen ökar så ökar även mängden energi som 
emitteras vid alla våglängder.  
 
Mängden fotonenergi(våglängden och frekvensen) är vad som skiljer sig mellan de olika 
typerna av elektromagnetisk strålning. Det elektromagnetiska spektrumet delas in i olika typer 
av elektromagnetisk strålning som kännetecknas av antingen dess frekvens eller våglängd, som 
är omvänt proportionella mot varandra. Våglängdsintervallet sträcker sig mellan 0.1pm - 
300km som illustreras i (Fig. 4). Den elektromagnetiska strålningens egenskaper varierar 
beroende på vilket intervall i spektrumet som studeras. 

 

 

Fig. 4. Det elektromagnetiska spektrumet, (Carl Nordling, 2016). 



 

 

 

3.2.1  Infraröd strålning(IR) 
 
Infraröd strålning(IR) är osynlig elektromagnetisk strålning med en våglängd inom intervallet 
0,7µm - 1mm och kan kallas för värmestrålning. IR kan delas upp i tre delgrupper: near, mid, 
och far-IR. Beroende på externa förhållanden och typ av strålningskälla är det svårt att definiera 
var gränsen går mellan det synliga ljuset och near IR, därför finns det en mängd olika tolkningar 
kring de exakta gränsvärdena.  
 

Near-Infrared NIR 0.78-3 µm 

Mid-Infrared MIR 3–50 µm 

Far-Infrared FIR 50–1000 µm 

 
Tabell. 1. Våglängdsintervallen i IR-spektrumet, (ISO 20473:2007). 
 
Objekt som t.ex. den mänskliga kroppen utsänder en svag IR-strålning kring 10 µm. 
Infraröd strålning värmer upp/sätter molekyler i rörelse hos det föremål som absorberar 
strålningen. 
Det finns många tekniska användningsområden för IR-strålning. Tekniken kan delas upp i två 
huvudgrupper: aktiv och passiv teknik. IR-emitterande strålningskällor är något som aktiv 
teknik använder och passiv teknik utnyttjar strålningen som utsänds från ett objekt.  

3.2 NIR 
 
NIR är den del av den IR-strålningen som förekommer i våglängdsintervallet 0,7 - 3 µm med 
en frekvens på 214 - 400 THz. NIR-strålning existerar mellan intervallen synligt ljus och mid-
IR. NIR våglängdsområdets transmittansförmåga under olika omständigheter förklaras nedan. 

3.3.1 Väderförhållanden 
 
Chen menar att alla sensorer påverkas i varierande grad av atmosfärisk absorption av EM 
strålning och väderförhållanden. Denna absorption sker av atmosfäriska gaser som bland annat 
: H2O, CO2, O2 och O. Atmosfäriska förhållanden påverkar NIR-strålningens 
transmittansförmåga genom absorption och spridning av EMS, som regn, moln, dimma och 
dis. Regn, moln och dimma  är relaterade till den mängd vattenånga som finns i atmosfären 
(Chen, C.C 1975). 
 
 
Lee Ee och Heng menar att effekten av regn på NIR transmittansförmåga är svårestimerat på 
grund av variation i storlek, form, densitet och fördelning av droppar samt de olika effekter som 
vattnets brytningsindex har på olika frekvensband i det elektromagnetiska spektrumet (Lee, Ee, 
och Heng, 2015). Likt regn så är även effekten av moln och dimma på transmittansen i 
våglängdsområdet svår att bedöma på grund av variationen i storlek hos partiklarna. 
Nedsättningen beror bland annat på vattendropparnas storlek och dess spridning. Dis består 
av rök och andra partiklar, den bildas oftast i städer med mycket bilar och industriutsläpp.  
Junwei et al kom fram till att NIR-strålning påverkas i varierande grad av dessa atmosfäriska 
element bestående av vattenånga beroende på hög luftfuktighet, regn, moln eller dimma 
(Junwei et al, 2013).  

 



 

 

 

Fig. 5. Atmosfärens genomskinlighetsförmåga i de olika våglängdsintervallen (Hudson, R.D., Jr, 1969). 

 
Enligt (Fig. 5) kan man se att intervallet (0,7 - 1,2µm) i NIR-området har i utvalda 
våglängdsområden likvärdig transmittansförmåga i jordens atmosfär som synligt ljus(0,4 - 
0,7µm) samt att det i övre IR-spektrumen i utvalda våglängdsintervall inte är någon atmosfärisk 
transmittans alls.  

 
Junwei menar att atmosfärisk spridning påverkar NIR i högre grad än SWIR i längre 
avståndsobservationer (Junwei et al, 2013). Enligt deras beräkningar kring SNR har de kommit 
fram till att signaldämpningen av EMS i NIR-intervallet inte är signifikant i korta 
avståndsobservationer(<1km) som vi ser i (Fig. 6), samt att antalet giltiga signalfotoner erhållna 
genom deras instrument är större än den för SWIR. 

 

 

Fig. 6. SNR av VNIR och SWIR på ett avstånd mellan 1 och 20km (Junwei et al., 2013). 

 
 

  



 

 

3.3.2 Ljusförhållanden 
 
Enligt Fig. 7 består solens strålning av bland annat ljus i UV, det synliga spektrumet och NIR. 
En kamera känslig i NIR-området kan effektivt arbeta under ljusa förhållanden. För att 
möjliggöra funktion i sämre ljusförhållanden behöver en ljuskälla som arbetar i samma 
våglängdsområde belysa det område/objekt kameran riktas mot så att objektet reflekterar 
tillräckligt med ljus för att synas på bilden.  
En detektor kompatibel för ljusets våglängdsområde samlar in den reflekterade energin. 

Fig. 7. Solens bestrålningsspektrum på jordens yta (Hao el al, 2010). 

3.3.3 Transmittans 
 
NIR-strålningens transmittansförmåga genom olika medium varierar. Möjligheten att 
fotografera ett objekt bakom en glasruta varierar beroende på hur stor del av NIR-strålningen 
som släpps igenom. Glas är ett medium vars transmittansförmåga skiljer sig beroende hur 
rutorna behandlas. Utöver de traditionella vindrutorna och tonade rutor existerar vindrutor 
som används för att blockera bland annat UV och IR-strålning för att skydda passagerarna i 
fordonet. 

Traditionell vindruta 

 
Enligt lag behöver alla bilar registrerade efter 1969 använda sig av en laminerad vindruta. Ofta 
består de av ett plastskikt som omges av två tunna skikt av glas. Detta mellanskikt består av 
polyvinyl butyral(PVB). Glastypen är designad för att hålla ihop glaset och blockera upp till 95% 
av den inkommande UV-strålningen.  

 

Fig. 8.Transmittanskurvans hos en traditionell icke-tonad ruta på ett fordon. Mätningarna gjordes med 

hjälp av en “Varian Cary 2400 Spectrophotometer” av (Pavlidis, Morellas och Papanikolopoulos, 2000)  

© [2000] IEEE . 



 

 

 
(Fig. 8) illustrerar transmittansförmångan hos icke-tonade rutor på ett fordon, vilket visar att 
transmittansförmågan är sämre i de högre våglängdsområdena jämfört med de lägre. 

Tonad ruta 

 
Att tona en ruta betyder att den färgas i tillverkningsprocessen för att släppa igenom mindre 
ljus. Rutor kan tonas privat med hjälp av en film som limmas eller monteras på glaset för att 
blockera UV och värmestrålning. 
 
Enligt svensk lag gäller att på behandlade rutor krävs minst 75% transmittans både ut och in 
genom förarfönstret och 70% på övriga vindrutor. För att toningen ska räknas som laglig 
behöver rutan hamna över dessa värden. 

 

Fig. 9. Transmittanskurvan hos en typisk fönsterfilm på sidorutan hos ett fordon (Hao et al, 2010). 

  

Fig. 10. Transmittanskurvans hos en traditionell tonad ruta på ett fordon. Mätningarna gjordes med hjälp 

av en “Varian Cary 2400 Spectrophotometer” av (Pavlidis, Morellas och Papanikolopoulos, 2000)  © 

[2000] IEEE . 

Enligt (Fig. 10) illustreras hur transmittanskurvan ser ut hos en typiskt tonad ruta. Det synliga 
ljuset blockeras i större grad och i IR-området är transmittansen som högst.  

Värmeblockerande ruta 
 

Värmereflekterande glas innehåller ett osynligt skikt av silveroxid mellan lager av antireflektiva 
beläggningar av metalloxid som skyddar lagret av silveroxid. Denna typ av vindruta reducerar 
värmebelastningen av solen då den minskar inkommande UV och IR-strålning. Detta leder till 
att dämpa temperaturökning i kupén som medför ett bättre kupéklimat, skonar inredningen 
och minskar bränsleförbrukningen (pgwglass.com, 2016).  



 

 

 

3.4 Exponeringstid och slutare 
 
Exponeringstid är den tid som en bildsensor samlar ljus, från att slutaren öppnat till att den 
stängts. Slutaren reglerar med given bestämd slutartid under hur lång tid den släpper igenom 
ljus till bildsensorn (Stemmer-imaging.com, 2016). Ju längre exponeringstid desto mer ljus 
hinner tas upp vilket medför ett ljusare foto. Exponeringstiden bör väljas efter vilka 
ljusförhållanden sensorn används i samt kamerans slutartid 

Om kameran ska ta en bild på föremål i rörelse så är kort exponeringstid att föredra för att 
undvika oönskade artefakter i bilden. I mörka ljusförhållanden behöver exponeringstiden vara 
längre för att erhålla tillräckligt mycket ljus för att skapa en tydlig bild. 

3.5 NIR-filter 
 
Optiska filter används till kameror för att selektivt släppa igenom eller blockera ljus i olika 
våglängdsintervall, detta för att i sin tur framhäva eller blockera olika egenskaper. 
 
En kamera som ska användas som NIR-kamera behöver ett NIR-filter. Detta filter sitter 
normalt framför det objektiv som valts till kameran. Vad NIR-filtret gör är att det endast släpper 
igenom ljus i det våglängdsområde som NIR-strålning befinner sig i (edmundoptics.com, 
2016). 

3.6 Monokromatisk bild 
 
En monokromatisk bild visar bara en färg vilket innebär att bara en sorts våglängd av ljus 
representeras, vanligt är en gråskala. Bilden består av en matris med värden, dessa är 
intensitetsvärden mellan 0 och 255 som beskriver ljusstyrkan i stigande ordning på respektive 
bildpunkt (Docs.opencv.org, 2016). 

3.7 Använda bildbehandlingsalgoritmer 
 
Bilderna påverkas av kamerans objektiv med dess egenskaper samt kamerans hårdvara i 
allmänhet. För att förändra resultatet i efterhand kan man ta hjälp av 
bildbehandlingsalgoritmer. Det finns en mängd olika algoritmer som används för att behandla 
foton. Behandling av foto kan t.ex. vara att ändra ljusstyrka, kontrast, diverse filter-operationer, 
samt att balansera färger i fotot. 
 
Ett väl etablerat bibliotek för bildbehandling är OpenCV skapat av Intel år 2000. Detta bibliotek 
är skrivet i C/C++ och innehåller funktioner som kan användas vid programmering av bild och 
videohantering. Huvudområdet för OpenCV är användning i realtid vilket är väsentligt inom 
arbete med live-kameror. 

3.7.1 Kontrast 
 
Korrigering av kontrast kan tydliggöra gömda detaljer och förbättra tydligheten i bilden. 
Kontrasten består av den färgstyrka som finns över hela bilden. Att sänka kontrasten skulle ge 
en aningen blekare bild och en förstärkning skulle ge en mer intensiv bild (Docs.opencv.org, 
2016; Campbell and Robson, 1968). 

Histogramutjämning är en bildbehandlingsteknik för att justera kontrasten. Den sprider ut 
intensiteten hos bilden för att förbättra kontrasten lokalt.  Detta skapar en tydligare bild 
(Acharya and Ray, 2005). 

 



 

 

3.8 T-test 
 
Ett t-test är ett statistiskt test som används för att undersöka om det finns signifikanta 
skillnader mellan två populationer, eller om det är en slumpmässig skillnad (Stattutorials.com, 
2016).  

Detta gör man genom att sätta nollhypotesen till att det inte finns några signifikanta skillnader 
mellan populationerna. Sedan beräknas ett p-värde som beskriver sannolikheten att erhålla ett 
resultat lika med eller mer “extremt” än det observerade värdet givet att nollhypotesen är sann.   

Om signifikansnivån, chansen att få minst lika extremt värde som det observerade är mindre 
än  5% så förkastar  man hypotesen och kan säga att det finns statistiskt signifikanta skillnader 
mellan populationerna med en sannolikhet på 95% givet de observerade värdena. 
Signifikansnivån varierar ofta mellan 90-99%. 

4 Empiri och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av de teoretiska och empiriska data som samlats in samt 
analys av respektive frågeställning. 

4.1 Frågeställning 1 
 
Hur påverkas bilder på interiören i ett fordon tagna med en NIR-baserad 
hårdvaruuppsättning,  av försvårande omständigheter? 
 
Alla tester har baserats på kamerariktning A och B som specificerats i metodavsnittet. Tester 
utfördes med en ensam NIR-kamera i utvalda förhållanden tillsammans med ljuskälla.  
 

4.1.1 Ljusförhållanden 
 
Energi som en bildsensor erhåller för att skapa en bild inkluderar vanligt reflekterat ljus från 
objekt, den atmosfäriska spridningen samt termisk spridning från objekt. För ett NIR-
bildsensorsystem är termisk strålning försumbar (Lee, Ee, och Heng, 2015). 

Interiören som fotograferas behöver reflektera tillräckligt med ljus för att objektet tydligt ska 
synas i bilden. Solen är en stark källa av synligt ljus och infraröd strålning vilket medför att 
NIR-metoden kan fotografera testfordonets interiör i ljusa förhållanden då den atmosfäriska 
spridningen belyser interiören. 

I mörka förhållanden finns mindre ljus tillgängligt från den atmosfäriska spridningen som kan 
reflektera från objektet och bilderna blir i sin tur mörka. En NIR-kamera har svårare att 
självständigt fotografera fordonets interiör i mörka förhållanden.  
För att möjliggöra funktion i mörka förhållanden behöver ljusförhållanden i fordonets kupé 
förändras. Om interiören belyses av en ljuskälla till den grad att tillräckligt med ljus reflekteras 
från objektet kan sensorn skapa en bild där interiören är synlig. 

 

 

Fig. 11. Foton tagna i mörka och ljusa kupéförhållanden i molnigt väder. 



 

 

 

Ljusförhållanden påverkar metodens prestanda i högre hastighetsförhållanden. Om objektet 
som fotograferas rör sig under exponeringstiden kan detta resultera i oskarpa bilder beroende 
på hur långt objektet hinner flytta sig under exponeringen. Exponeringstiden behöver därför 
anpassas för att erhålla tillräckligt ljusa och skarpa bilder. Detta kräver att en kamera med kort 
slutartid används.  

 

 

Fig. 12. Stillastående fordon till vänster och fordon i rörelse till höger, samma ljuskällor och 

väderförhållanden. 

 
Detta indikerar vikten av att använda en kamera med kort slutartid som hinner samla 
tillräckligt mycket ljus under den korta exponeringstid som behövs. En effektiv riktad ljuskälla 
mot interiören kan förbättra metoden i högre hastigheter då bättre ljusförhållanden bidrar till 
att man kan använda sig av kortare exponeringstider jämfört med mörka miljöer utan ljuskälla. 
Ljus miljö medför att exponeringstiden kan minimeras utan påverkan på resultatet. Ljuskällan 
som använts i testerna bländar föraren och används endast för att påvisa dess egenskaper. Det 
är möjligt att blockera den synliga delen av ljuset och endast släppa igenom ljuset i IR-området 
i det kommande systemet. 

4.1.2 Väderförhållanden 
 
I det teoretiska ramverket nämns att alla sensorer i varierande grad påverkas av atmosfärisk 
absorption och väderförhållanden. Junwei (2013) kom fram till att atmosfärisk spridning 
påverkar strålning i NIR-spektrumet vid längre avståndsobservationer, men att 
signaldämpningen av NIR-strålningen i korta avståndsobservationer (<1km) är försumbar. 
 
Enligt Lee, Ee och Heng (2015) har NIR-strålningens framkomlighet testas i olika 
väderförhållanden och slutsatsen var att NIR-strålning i stor utsträckning påverkas av 
atmosfäriska förhållanden. I de testfall som gjorts i deras studie har distans till de fotograferade 
objekten varit väldigt lång i jämförelse med denna studie där fordonen varit mellan 1-10m från 
kameran.  
 
Hao (2010) menar att NIR-metoden kan fungera även i ogynnsamma väderförhållanden. Med 
andra ord att den dimma, regn och annan vattenmängd i atmosfären inte påverkar NIR-
strålningens framkomlighet i den omfattning att NIR-metoden ej är ändamålsenlig i de korta 
distanser som testats. Testerna vi utfört i utvalda förhållanden stödjer påståendet då inga 
specifika väderförhållanden påverkar metoden i den grad att metoden inte är ändamålsenlig. 



 

 

 

 

Fig. 13. Bild med(den översta bilden) och utan(den undre bilden) regn, liknande ljusförhållanden. 

I de förhållanden med lite nederbörd kan vi inte observera någon större påverkan på bilderna i 
jämförelse med bilder i liknande förhållanden utan nederbörd. Vi antar att nederbörd 
bestående av regn inte kommer att störa metoden i den utsträckningen att det blir ett problem. 
Slutsatsen dras baserat på enskilda testbilder i tillgängliga typer av nederbörd som bedömts 
mänskligt. Fartkameror som arbetar i det synliga spektrumet fungerar under nederbörd och 
påverkan i NIR-området skiljer sig inte nämnvärt enligt våra observationer. Detta stärker de 
påståenden som nämnts (Junwei et al., 2013) där endast distanser över 1km nämnvärt påverkar 
transmittansförmågan av EMS. 

4.1.3  Reflektioner 
 
Reflektioner är ett fenomen som kritiskt kan påverka metodens prestanda. I tidiga tester med 
en ensam NIR-kamera utan ljuskälla, upptäcktes att en betydande del av bilderna tagna 
i  okontrollerade miljöer hade spår av oönskade reflektioner från rutor. I okontrollerade miljöer 
är reflektioner från rutor oundvikligt då hårdvaruuppsättningen kommer att arbeta under 
många olika förhållanden. 

 

 

Fig. 14. Bilder i olika vinklar. För att påvisa reflektionernas  påverkan. 

 
Hao (2010) menar att den totala ljusintensiteten I i varje pixel som vi betecknar I(total) består 
av I(glas) adderat med I(passagerare). Om I(glas) är noterbart mindre så spelar reflektionerna 



 

 

från glaset mindre roll i sammanhanget. Om I(glas) är i närheten av I(passagerare) blir det svårt 
att urskilja passageraren i bilden.  

Den atmosfäriska spridningen eller ljuskällor har betydelse då I(passagerare) blir noterbart 
högre än I(glas) om passageraren direkt belysts.  

 

Fig. 15. Två olika vinklar på en baksätespassagerare i samma förhållanden. 

Resultatet från testerna talar för att reflektioner i bilderna går att motverka. Vi har inte lyckats 
att få bort reflektionerna helt. Det är en måttlig negativ påverkan där man fortfarande tydligt 
kan urskilja passageraren. Det krävs riktade ljuskällor med hög effekt för att motverka 
reflektionerna i ljusa förhållanden där moln, sol och kringliggande objekt reflekteras i rutorna 
eller en vinkel där reflektioner inte gör bilden oanvändbar. Den optimala vinkeln ändras 
konstant, därför är video ett alternativ för att täcka en mängd vinklar. 

Kamerans vinkel visar sig ha stor inverkan på hur reflektioner uppkommer i bilderna. Hao 
(2010) nämner likt resultatet av testerna i denna studie att oavsett kameravinkel är det svårt 
att hitta en optimal inställning där reflektioner kan undvikas då solljusets infallsvinkel konstant 
ändras under dagen. Kameravinklar i kontrollerade förhållanden går med andra ord troligtvis 
att optimera. 

4.1.4 Transmittans 
 
Ljusets transmittanskurvor för respektive ruta visar tydligt i (Fig. 9) och (Fig. 10) att tonade 
rutor påverkar transmittansen av strålning i jämförelse med icke-tonade rutor Fig. 8 som hittas 
i det teoretiska ramverket. 
De icke-tonade rutornas transmittansförmåga i det synliga spektrumet ligger mellan 60-80% 
och i NIR mellan 45-60%. Transmittansförmågan genom tonade rutor i det synliga spektrumet 
ligger mellan 0-40% och i NIR mellan 45-60% (Fig.10). Efter det synliga spektrumet i de icke-
tonade rutorna faller transmittansförmågan ner till ca 40%, därför anser vi att en våglängd i 
början av NIR-spektrumet borde testas då prestandan är mer balanserad. 
 

 
Fig. 16. Till vänster: Bild på tonad bakruta i synligt ljus i jämförelse med en kamera med NIR-filter 

830nm. 
 
 



 

 

 
Fig. 17. Till vänster: typisk bild tagen med filter på 830nm i jämförelse med 870nm filter. 
 
I bilderna ovan är det en aning mindre transmittansförmåga i våglängdsområdet 870nm i 
jämförelse med liknande bilder i 830nm genom icke-tonade rutor. Resultatet var bättre 
genomgående i alla utförda tester i våglängdsområdet 830nm, därför användes endast det 
urvalet i analysen i kapitlet nedan. 

 

4.2 Frågeställning 2 
 
De tidigare använda kamerariktningarna A och B som använts för att besvara den första 
frågeställningen ansåg vi fungerade tillräckligt bra för att användas i insamlingen av empirisk 
data för frågeställning två. Då bilderna behövde fotograferas manuellt blir det varians i exakta 
vinkeln mot fordonet och därför specificeras ingen exakt vinkel, även möjligheten att optimera 
vinkel var inte möjlig. 

Kameraposition och vinkel i relation till hur väl personerna syns i bilderna under önskvärda 
förhållanden, hur mycket personerna i bilderna överlappar varandra samt att de önskvärda 
regionerna i bilderna fanns med, anledningen till valet är att reflektionerna varierar beroende 
på förhållanden. Kamerariktning A och B ansåg vi uppfylla de föregående kriterierna. 
Kamerorna användes för att de tidigare använts i trafikövervakningssystem och att 
specifikationerna passade väl för studiens typ av datainsamling. 

 

 

Fig. 18. Kamerariktning A respektive B 

Vid jämförelse av de bilder som skapats med kamerariktning A och B märks det att de har olika 
för- och nackdelar gentemot varandra. Kamerariktning A ger bättre möjligheter till skapandet 
av bilder där mer information kan fångas på ett och samma bilder. Den sneda vinkel mot 
passagerare i sätena ger utrymme för fler personer på samma bild vilket reducerar antalet bilder 
som behövs för att få tillräckligt med information om ett fordons passagerare. En fördel med 
den sneda vinkel mot fordonet är att fordonets hastighet inte påverkar skärpan lika mycket som 
på kamerariktning B. Eftersom vinkeln på kameran är närmare den linje fordonet färdas i 



 

 

eftersom det tar längre tid för fordonet att passera kamerans synfält, detta  medför att den rör 
sig kortare sträcka under exponeringstiden. 

Kamerariktning B som har en vinkelrätt riktning mot fordonet visade att förbipasserande 
fordon har en tendens att bli mer suddiga än de bilder som tas enligt kamerariktning A med de 
kameror som använts av samma anledning som beskrevs tidigare. Fordonet hinner komma 
närmre innan bilden ska tas och därmed passerar den i högre hastighet. Denna metod kräver i 
många fall att fler än en bild behöver tas för att täcka båda sidorutorna på fordonet. Nackdelen 
med kamerariktning B är att den nära vinkelräta vinkeln mot fordonet gör att passagerare på 
bortre sidan av bilen döljs, detta skulle kräva att det används ytterligare en kamera som tar 
bilder från andra sidan fordonet för att få med mer information om antalet passagerare. 

Urvalet av de empiriska data poängsattes i analysen. Eftersom det är en subjektiv analys 
diskuterades poängsättningen innan analysen utfördes. Det bestämdes en poängskala mellan 
1-5 baserat på hur väl man anser sig kunna urskilja personer i fordonen på bilderna. Det valdes 
exempelbilder på 1, 3 och 5 poäng som användes som referensram i bedömningen, dessa visas 
nedan i (Fig. 19). 

 

Fig. 19. Referensbilder för poängutdelningen, från toppen och nedåt 1,3 och 5. 

Analysen delades upp mellan det stillastående testet utanför testbanan och det större testet som 
utfördes på testbanan. Anledningen till denna uppdelning var för att se skillnader mellan bra 
och sämre förhållanden. Urvalet från det stora testet på testbanan led av ogynnsamt väder, 
rörelseoskärpa och dålig belysning. Vi bedömde därför att det behövdes ett kontrollerat 



 

 

stillastående test för att se hur metoden fungerar i gynnsamma förhållanden. Det stillastående 
testet eliminerade ogynnsamma faktorer; sämre ljusförhållanden och rörelseoskärpa. Detta för 
att undersöka om bildbehandlingsalgoritmernas påverkan är större i bra eller sämre 
förhållanden. 

Scatterplot-diagram över testpersonernas poängsättning hittas under Bilaga 2. 
Testpersonernas trendlinjer visar inga större skillnader mot varandra. Skillnad i 
poängsättningen är som max 1 poängenhet över stor del av urvalet. Eftersom analysen är 
subjektiv så förväntades skillnader mellan poängsättningen. 

 

Fig. 20. Sammanställning av testerna gjorda baserade på urvalet: “eget test”. X-axeln består av antal 

poäng mellan 1-5 och Y-axeln består av antal bilder i urvalet som tilldelats respektive poäng.  

Urvalet som analysen ovan baserats på (Fig. 20) bestod av 72 bilder i varierande vinklar på 
stillastående fordon. Vi använde oss av fyra olika fordon med och utan passagerare samt en 
ljuskälla. Av analysen kunde vi inte påvisa några statistisk signifikanta skillnader mellan de 
olika bildbehandlingsalgoritmer jämfört med det obehandlade urvalet. 

Samtliga urval relaterade till det egna testet (Fig. 20) har ett högt medelvärde [3,7-4.1] i 
jämförelse med det stora testet som utfördes på testbanan. Typvärde i samtliga urval är 4. 
Vid närmare titt på medelvärdet av poängutdelning hos de olika bildbehandlingsalgoritmerna 
kan man se att kontrast(3,7) har ett lägre medelvärde gentemot originalbilderna(3,9). Bilderna 
som behandlats med hjälp av histogramutjämning har ett medelvärde på 4,0 vilket indikerar 
att dessa algoritmer eventuellt förbättrar tydligheten i bilderna. 

 



 

 

P-värden för t-testet av histogramutjämning: 

 Ensidigt = 0.179 

 Tvåsidigt = 0.358  

P-värden för t-testet av kontrast: 

 Ensidigt = 0.12 

 Tvåsidigt =0.24 

 

 

Fig. 21. Samanställning av testerna gjorda baserade på urvalet: “Testbanan”. X-axeln består av antal 

poäng mellan 1-5 och Y-axeln består av antal bilder i urvalet som tilldelats respektive poäng.  

Urvalet som analysen ovan baserats på (Fig. 21) bestod av 156 bilder i varierande vinklar på 
förbipasserande fordon med chaufför. Vi använde oss av 8 olika fordon samt tre ljuskällor. 
Analysen av bilderna där kontrasten hade ändrats kunde inte påvisa några statistiskt 
signifikanta skillnader mellan urvalen.  

I analysen av urvalet som behandlats med histogramutjämning kan vi med 95% sannolikhet 
påstå att det finns signifikanta skillnader mellan urvalen. P-värdet för ensidigt test blev 0,016 
samt p-värdet för tvåsidigt test blev 0,032. 

 

 



 

 

Medelvärden på urval Fig. 21 

● Originalbilder: 2,7 
● Förändrad kontrast: 2,87 
● Histogramutjämning: 3,06 

P-värden för t-testet av histogramutjämning: 

 Ensidigt = 0.0164 

 Tvåsidigt = 0.032 

P-värden för t-test av kontrast: 

 Ensidigt = 0.351 

 Tvåsidigt =0.703 

Medelvärdet är lägre i detta urval[2,7-3,06] i jämförelse med det egna testet ovan. Det egna 
testet var stillastående och medvetet utfördes i gynnsamma förhållanden. Det stora testet 
utfördes i molnigt väder med måttligt regn.  

Med hjälp av data kan vi påvisa skillnader i det urvalet som samlades in på testbanan med lägre 
medelvärde d.v.s. sämre bilder, med histogramutjämning, men inte i urvalen som samlades in 
utanför testbanan med de högre medelvärdena. Ett mindre urval har större chans att vara 
slumpmässigt.  
 

 
Fig. 22. Originalbild respektive bild som behandlats med histogramutjämning, fordon i rörelse. 

I (Fig. 22) har bilden till vänster behandlats med histogramutjämning vilket visas i bilden till 
höger. Föraren i bilden syns tydligare då kontrasten har jämnats och gjort att bilden inte är lika 
blek. Fler detaljer kommer fram och förarens siluett är mer betonad.  

 
Fig. 23. Originalbild respektive bild som behandlats med histogramutjämning, stillastående fordon 



 

 

(Fig. 23) har också blivit behandlad av histogramutjämning. I både (Fig. 22) och (Fig. 23) blev 
det ingen större skillnad i kontrast mellan förare och bakgrund. En ljusare bakgrund skulle 
förstärka siluetten ännu mer och ge ett tydligare resultat. I båda dessa förhållanden är 
bakgrunden inte kontrollerad eller anpassad. I en mer kontrollerad miljö skulle möjligheten att 
få bättre kontrast mellan förare och bakgrund vara större. Annat resultat av bildbehandlingen 
är att bilderna ser aningen “grövre” ut, vilket kan bero på att bilderna varit så pass ljusa att de 
finare detaljerna försvinner efter att histogramutjämningen skett. 

 

Fig. 24. Överst originalbild, nere till vänster är låg kontrast respektive hög kontrast åt höger. 

I (Fig. 24) syns originalbilden högst upp med de kontrastbehandlade bilderna under. I nedre 
högra bilden har bilden behandlats med högre kontrast vilket skapat ett extremt resultat. 
Passagerarna i baksätet försvinner i den överväldigande ljusstyrkan men passageraren i 
framsätet framhävs nu istället och syns bättre än i originalbilden. I den nedre bilden till vänster 
där kontrasten är låg så kan vi inte urskilja några större skillnader gentemot originalbilden. 

 
Fig. 25. Överst originalbild, nere till vänster är låg kontrast respektive hög kontrast. 



 

 

I (Fig. 25) visas en bild från testet som utfördes på Kapsch testbana där en behandling med 
kontrast gjorts likt (Fig. 24). I den nedre högra bilden där kontrasten är hög så är även här 
ljusstyrkan överväldigande. Majoriteten av urvalet från testbanan som behandlats med hög 
kontrast hade liknande resultat. Bilderna från urvalet som behandlats med lägre kontrast kan 
vi inte med säkerhet se några större skillnader gentemot originalbilden.  

Värt att notera är den mänskliga faktorn som spelat roll i samtliga analyser av data. För att 
motverka skevhet i materialet har analysen utförts av två personer och medelvärdet har använts 
i t-testerna.  

4.3 Frågeställning 3 
 
Källan för påståenden under detta avsnitt kommer från samanställningen av mötet som 
genomfördes på Kapsch TrafficCom AB med Emile von Bergen den 160809. I detta kapitel 
sammanställs den bedömning och information vi fått. Notera att idéerna och kommentarerna 
som framförs baseras endast på respondentens kunskap och profession. 
 
De bästa bilderna med högst poäng i urvalet är nödvändigtvis inte de bäst lämpade bilderna för 
datorbaserad detektion av passagerare i fordon. Kontraster och skillnader i låg- och högfrekvent 
i skuggor och särdrag är viktiga för detektionsmöjligheterna.  
 

 
Fig. 26. Stillastående bild med delvis bra, delvis dåliga kontraster. 
 
(Fig. 26) är ett exempel på en bild där det mänskliga ögat lätt kan urskilja antalet personer i 
bilden medans en dator troligtvis stöter på problem. Passageraren närmast har bra kontraster 
mot bakgrunden och tydliga ansiktsdrag medans den bortre passageraren knappt går att skilja 
från bakgrunden, trots att kvalitén på bilden inte är dålig ur det mänskliga ögats perspektiv.  
 

 
Fig. 27. Smutsig ruta, stillastående fordon.  
 
(Fig. 27) är ett exempel på en bild där den smutsiga rutan framhävs av ljuskällan. Denna bild 
är inte oanvändbar då det är väldigt många högfrekventa egenskaper som troligtvis hade gått 
att urskilja från profilen med hjälp av ett polariserat filter. Vissa direkta reflektioner är ett 
särdrag som eventuellt går att förbättra med polariseringsfilter.  Den främre rutan är ett bra 
exempel på hur profilen eventuellt skulle kunna gå att urskilja i jämförelse med en 3D-bilmodell 
av ett fordon utan passagerare. Framsätet är ett bra exempel på hur stor skillnad bra kontraster 
gör i sammanhanget.  



 

 

 
Generellt sett hade bilderna haft högre kvalité om de haft antingen ljus bakgrund och mörk 
passagerare eller mörk bakgrund och ljus passagerare. Tydliga kontraster är önskvärt för att 
urskilja objekt i bilder, speciellt vid användning av endast en färgkanal. Urvalet från testbanan 
har genomgående problem med rörelseoskärpa, ljusförhållanden och dåliga kontraster mot 
bakgrunden, exempel i (Fig. 28) och (Fig. 29) nedan.  
 

  
Fig. 28. Exempel på bilder från testbanan som lider av artefakter på grund av hastighet, dåligt ljus och 

dåliga kontraster mot bakgrunden. 
 
 

 
Fig. 29. Exempel på bilder med låg poäng som inte går att använda. 
 
De sämre bilderna med låg poäng är i vissa fall omöjliga (Fig. 29), men i andra fall ger de en del 
bra information (Fig. 28). Även om man mänskligt kan detektera personerna i bilderna så krävs 
det som tidigare nämnts, bättre kontraster mellan bakgrunden och passageraren, mindre 
rörelseoskärpa och bättre ljusförhållanden. 
 
Optimalt hade användandet av fler färgkanaler varit positivt för resultatet då det hjälper till vid 
datorbaserad detektion. En kombination av kameror i det synliga och NIR-spektrumet är en 
alternativ lösning som eventuellt kan öka precisionen under ljusa förhållanden. Problemet 
kvarstår i mörka förhållanden samt med tonade sidorutor. 
 
Eftersom det finns oändligt med kombinationer av människor och ting som kan befinna sig i 
ett fordon är en idé att lösa uppgiften genom att fokusera på att identifiera ett tomt fordon 
snarare än hur många personer som är i fordonet, då en symmetrisk och tom sittplats har 
mindre variation i jämförelse med kroppen och människan.  
 
Ett träffsäkert detektionssystem kommer troligtvis behöva använda sig av ett flertal algoritmer 
för att erhålla ett genomgående bra resultat. En blandning mellan ansiktsigenkänning och 
detektion av profiler kan vara en väg att gå. 
Generellt sett behövs genomgående bättre kvalité på bilderna för att kunna skapa ett träffsäkert 
detektionssystem. Uppgiften är tuff även om kvalitén på bilderna är bra. 

5 Diskussion 
 

Kapitlet består av en diskussion kring studiens resultat. Vidare beskrivs studiens implikationer 
och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 



 

 

5.1 Resultat 

5.1.1 Faktorer som påverkar bilderna i de utförda testerna 
 

Vilka faktorer i våra utförda tester har påverkat resultatet i störst utsträckning positivt och 
negativt? Det kan vara intressant att identifiera vilka variabler som har störst inverkan på 
resultatet och hur dessa kan hanteras. Det har nämnts en mängd olika variabler som haft 
inverkan på studiens resultat och för att kunna bedöma vilka variabler som behöver undersökas 
ytterligare behöver dessa identifieras.  

Transmittansförmågan genom en mängd rutor har enligt resultatet ingen större påverkan på 
resultatet för vår hårdvaruuppsättning. I de bilder i urvalet där man inte kan detektera personer 
i fordonet är problemet kopplat till ljusförhållanden i kupén snarare än rutans 
transmittansförmåga. Detta syns i fall då man kan se byggnader och personer genom fordonet 
som belyses av den atmosfäriska strålningen, men inte fordonets interiör som inte är direkt 
upplyst. Tonade rutor försämrar ljusförhållanden ytterligare vilket medför att det krävs mer 
belysning för att kunna se interiören eller en eventuell passagerare.  

Omgivningen, ljus och väderförhållanden påverkar hur reflektioner uppstår i bilderna. 
Reflektioner är ett fenomen som påverkar metodens prestanda negativt, i vissa fall gör den 
metoden oanvändbar. Därför är det en av de viktigaste variablerna att hantera för att få ett 
träffsäkert system. Reflektionerna är svåra att motverka då de förändras konstant, därför anser 
vi att en positionering där man helt kan påverka förhållanden, t.ex. i en tunnel kan eliminera 
de variablerna som i störst utsträckning negativt påverkar metoden. Avsaknaden av redskapen 
för mer avancerade tester gjorde att vi inte lyckades att med hög träffsäkerhet motverka 
reflektionerna i bilderna. I studiens tester ser vi tendenser till att det går att motverka 
reflektioner med hjälp av en ljuskälla. Ännu en lärdom efter mötet med Emile var att ett 
polariserat filter kan motverka reflektioner från omgivningen. 

För att erhålla ett mer pålitligt system behöver ljuset vara mer fokuserat på objektet som ska 
fotograferas samt att objektet belyses i den grad att reflektionerna inte påverkar resultatet 
negativt. Ett alternativ är en eller flera sofistikerade dynamiska ljuskällor som ändras efter 
rådande ljus och reflektionsförhållanden. Olika vinklar påverkas i olika hög grad av reflektioner 
från de rådande reflektionsförhållandena, därför kan man identifiera ett antal vinklar som 
kompletterar varandra i den grad att man alltid har minst en bra vinkel utan negativ påverkan 
från reflektionerna eller videoinspelning under hela genomfarten. 

Under mötet nämndes det att eftersom NIR-bilderna är monokromatiska är kontraster viktiga  
när det kommer till datorbaserad detektion då information förloras från de färgkanaler som 
inte används. Det existerar algoritmer som detekterar särdrag i form av kontrastskillnader. 
Därför är det av stor vikt att det man vill detektera har tydliga kontraster mot bakgrunden. 
Detta kan göras genom att ha en mörk passagerare och en ljus bakgrund eller en ljus 
passagerare och mörk bakgrund.  

Variabler som inte kunde undersökas på grund av storleken på urvalet är typen av passagerarna 
i fordonen och om antalet passagerare i fordonen har inverkan på metodens prestanda. 

5.1.2 Val av tester 
 
Det första testet genomfördes på en testbana hos Kapsch AB. De tuffa väder-, ljus- och 
hastighetsförhållanden var en utmaning för hårdvaruuppsättningen och testresultatet 
reflekterar detta. Trots att man i majoriteten av bilderna mänskligt kunde detektera personerna 
så var kvalitén på bilderna inte optimal, därför ansåg vi att ytterligare testfall behövdes för att 
bredda urvalet. Därför genomfördes ett stillastående test för att kunna jämföra resultatet i 
bättre förhållanden.  

5.1.3 Fördelar hos en videokamera 
 



 

 

Att förlita sig på endast en eller två exponeringar under en passage ställer stora krav på 
hårdvaran och ger lite utrymme för fel.  Ett alternativ är att använda sig av en videokamera. 
Fler exponeringar har en mängd fördelar:  
 

● Det producerar bilder från fler vinklar. 
● Drabbas inte lika hårt av brus som ett fåtal exponeringar kan göra, eftersom fler bilder 

tas ökar chansen till att någon bild blir bra.  
● Möjliggör skapandet av 3D-modeller av de förbipasserande fordonen. 
● Med hjälp av majoritetsbeslut kan träffsäkerheten i systemet öka. 

 

 

Fig. 30. Samma fordon i olika vinklar, de röda strecken indikerar fönsterkant. 
 
(Fig. 30) visar hur fler olika exponeringar eventuellt kan användas som en resurs för att 
detektera passageraren i bilden.  
 
Om 3D-modeller med och utan passagerare byggs upp av de olika fordonen kan dessa användas 
för att detektera eventuella passagerare. Fönsterrutor är ett särdrag som kan gå att detektera 
och eftersom bilar är symmetriska och har väldigt lätt-identifierade särdrag kan man använda 
dessa för att måla upp en 3D-modell och ett plan för att eventuellt hitta skillnader eller likheter 
i jämförelse med den tomma modellen av fordonet. I kombination med information om vilket 
fordon det är på bilden så vet man exakt var den eventuella passageraren borde sitta.   
 

6 Implikationer 
 
Resultaten stödjer antagandet om att NIR-metoden med hjälp av en extern ljuskälla kan 
användas för att fotografera interiören i ett fordon genom en mängd olika sorters rutor samt i 
ett varierat antal väder- och ljusförhållanden.  

De i studien framkomna resultaten tyder på att en NIR-baserad hårdvaruuppsättning kan skapa 
bilder med tillräckligt hög kvalité för att det mänskliga ögat ska kunna detektera antalet 
individer i fordonet.  

Om de samlade resultaten beaktas, tyder det på att det största problemet med den använda 
hårdvaruuppsättningen är att upprätthålla kvalitén i hela urvalet av bilderna. Därför tycks det 
generellt sett som om hårdvaruuppsättningens funktion i de olika reflektions- och 
ljusförhållanden är avgörande variabler för metodens prestanda. 

Urvalet som skapats av den testade hårdvaruuppsättningen har inte tillräckligt hög kvalité för 
att med hög träffsäkerhet detektera antal personer i fordon. Vi bedömer att metoden har 
potential att lyckas med optimerad hårdvara och kontrollerad operationsmiljö.  

7 Begränsningar 
 
Slutligen beaktas en rad viktiga begränsningar. Den första begränsningen som uppkom under 
testerna som utfördes på testbanan på Kapsch AB var den hastighet som de förbipasserande 
fordonen körde i. Med den hårdvaruuppsättning som använts så har dess vinkel mot fordonen 
begränsat vilka hastigheter som ett fordon kunde framföras i och fortfarande synas tydligt på 



 

 

bilderna. De kameror som använts har inte kunnat ta bilder med den tillgängliga 
exponeringstiden utan att bli suddiga, den största faktorn är att de mörka ljusförhållandena 
krävde längre exponeringstid för att motverka mörka bilder. Kombinationen av dåliga 
ljusförhållanden, hastigheten, vinklarna och avståndet mellan kameran och det passerande 
fordonet var de främsta variablerna som försvårade testerna. De hastigheterna som fordonen 
framfördes i var mellan 20-60 km/h vilket är förhållandevis långsamt i jämförelse med en 
motorväg vilket är den tänkta operationsmiljön. 

En annan begränsning under testet på testbanan var det tillgängliga antalet passagerare som 
kunde åka med. Under hela testet fanns endast förare i fordonen. 

Gällande väder och ljusförhållanden begränsades vi till att endast testa de frekvent 
förekommande testfallen på grund av tidsbrist. På testbanan anordnades ett större test i relativt 
svåra förhållanden för vår hårdvaruuppsättning. Valet av tid för testerna bestämdes av Kapsch 
AB och därför fick vi anpassa oss efter dem. Det utfördes ett mindre test utanför testbanan i 
klara väderförhållanden. 

En av metodens största begränsningar är att inget hindrar passagerare i fordon att täcka 
sidorutorna i fordonet vilket gör att metoden aldrig kan bli 100% träffsäker. 

Andra delen av testet begränsades till stillastående fordon för att testa ljuskällans påverkan och 
antal personer i bilar testades för att se hur resultatet blir i optimala förhållanden utan påverkan 
av hastigheten.  

Angående kamerariktningarna som använts i testerna så begränsades dessa till att endast täcka 
sidorutorna på fordonen. Anledningen till valet är att kontrollanter av en samåkningsfil 
nödvändigtvis inte vill veta om föraren sitter på sin plats. I de flesta fallen vill kontrollanten 
endast veta om det är någon passagerare i baksätet. Ihop med att det tidigare har forskats kring 
att identifiera personer genom vindrutan så blev vårt fokus att undersöka funktionen från 
sidan. Eftersom tonade rutor generellt sett inte är något problem för NIR-metodens 
transmittansförmåga, bortsett från att tonade rutor försämrar ljusförhållanden inuti fordonet 
vilket direkt påverkar metodens prestanda ansåg vi att foton från sidan av fordonet skulle vara 
bra nog. 

En begränsning i denna studie som skulle kunna ha påverkat insamling av empirin är den 
mänskliga faktorn. Kamerans slutare tog inte bilder automatiskt vilket medförde att vinklarna 
mot fordonet i de tidigare specificerade kamerariktningarna, A och B inte kunde exakt 
definieras.  

Den mänskliga faktorn påverkade även analysen av urvalet eftersom vi valde att utföra en 
subjektiv analys. En skala mellan 1-5 poäng som motsvarar hur väl individerna syntes i bilden 
enligt testpersonerna. Medelvärdet av testpersonernas poäng användes i analysen. 

Angående estimationen om bilderna bedöms kunna användas för datorbaserad detektion av 
individer inuti fordon så begränsades vi till att förlita oss på intervjuer av Emile von Bergen 
som arbetar inom området på Kapsch AB. Respondenterna hade inte möjlighet att testa 
algoritmer på urvalet vilket medför att estimationens mål endast var till för att bedöma om NIR-
metoden har potential att användas för uppgiften och borde undersökas ytterligare.  

8 Slutsatser 
 
Efter de utförda testerna drar vi slutsatsen att NIR-kameran har potential att användas för att 
fotografera individer i fordon. De största problemen metoden står inför är att genomgående 
producera ett tillräckligt bra resultat i alla förhållanden. De största problemen är reflektioner 
från omgivningen, dåliga kontraster mot bakgrunden och ljusförhållanden i fordonet.  
 
Enligt resultatet från den stora empiriska insamlingen påverkades bilderna i resultatet främst 
av reflektion och ljusförhållanden samt hastigheten på de förbipasserande fordonen. Även 
under de långsamma hastigheterna som testet utfördes under påverkades bilder negativt av 



 

 

hastigheten. Främsta orsaken till den negativa påverkan var den dåliga tillgången på 
atmosfärisk strålning från omgivningen vilket ställer högre krav på hårdvaran att belysa föraren 
i den utsträckningen att föraren syns tillräckligt bra på bilden i jämförelse med under bättre 
förhållanden. Mörkare ljusförhållanden kräver hög exponeringstid och förstärkning vilket 
medförde att bilderna i en del av fallen led av rörelseoskärpa vid hög exponeringstid eller för 
mörka bilder och låg exponeringstid. Detta går att lösa med en mer optimerad 
hårdvaruuppsättning.  
 
Resultatet från de stillastående testerna i den andra frågeställningen visar att det är möjligt att 
i utvalda förhållanden belysa passageraren, i den utsträckningen att ljusförhållanden och 
reflektioner inte gör metoden oanvändbar. Att belysa passageraren i den utsträckningen att den 
reflekterar tillbaka mer ljus än rutan på motsvarande pixel i bildsensorn medför att reflektioner 
motverkades och kunde fotografera personen trots dåliga förhållanden.  
 
Resultatet av t-testerna som utfördes med de empiriska data i analysen pekar på att det finns 
signifikanta skillnader mellan originalbilderna och urvalet som histogramutjämnats. 
Med hjälp av analysen av de insamlade empiriska data, kan vi påvisa skillnader i det urvalet och 
som samlades in på testbanan med lägre medelvärde d.v.s. sämre bilder, med 
histogramutjämning. Men inte i urvalen som samlades in utanför testbanan med de högre 
medelvärdena. Ett mindre urval har större chans att vara slumpmässigt.  
 
Vi lyckades inte genomgående producera ett bra resultat och hårdvaruppsättningen kan i 
nuläget inte användas för att med hög träffsäkerhet fotografera individer i fordon i den grad att 
automatiskt kunna detektera individer i fordon. Metoden kan inte avfärdas då vi i utvalda 
förhållanden lyckades skapa bilder med hög kvalité samt att vi anser att lösningar existerar för 
att motverka de negativa variabler som i studiens tester varit avgörande för bildernas kvalité 
som ytterligare borde undersökas innan beslut kring metodens prestanda tas. 

9 Vidare forskning 
 
Genom denna undersökning har en del frågor aktualiserats som kräver vidare forskning. Vi 
anser att NIR-metoden har potential att fotografera individer i fordon med tillräckligt hög 
precision för att kunna användas i framtida system för kontroll av samåkningsfiler, eventuellt 
med vissa begränsningar kring operationsförhållanden.  
 
Vårt resultat visar att ljuskällor förbättrar bilderna,  vi kunde inte effektivt testa ljuskällornas 
påverkan i alla olika ljus- och väder-förhållanden på grund av tidsbrist, därför finns det 
definitivt ett behov av en mer ingående undersökning kring ljuskällor optimala för ändamålet.  
 
En framtida studie som undersöker vilka specifikationer en NIR-kamera behöver ha för att 
kunna skapa skarpa bilder på fordon oavsett ljus- och väderförhållanden samt hastigheter som 
inte bromsar trafiken tror vi skulle vara ett intressant område för vidare forskning.  
 
Eftersom reflektioner är ett av de stora problemen metoden står inför anser vi att en miljö där 
ljus-, väder- och reflektionsförhållanden kan hanteras borde undersökas för att eliminera en 
stor del av de variabler som kan påverka metodens resultat  på ett negativt sätt. I kontrollerade 
miljöer borde även kamerans vinkel kunna optimeras för att undvika reflektionerna då dessa 
inte förändras.  
 
En alternativ hårdvarulösning bestående av en videokamera som tidigare nämnts borde 
undersökas ytterligare. 

Balansen mellan den optimala våglängden där transmittansförmågan är som bäst, genom en 
stor mängd rutor behöver undersökas vidare.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Bilaga 2 Scatterplot-diagram över poängutdelningen 

 

Bilaga 1: 
 

[1] Finns det några specifika egenskaper i bilderna som påverkar analyserbarheten på 

ett positivt eller negativt sätt?  

[2] Finns det potential att använda de foton du fått för att utföra datorbaserad 

detektion av antal individer i fordonet på bilderna i dess nuvarande skick om så 

varför/varför inte? 

[3] Finns det potential att med hjälp av bildbehandling förbättra urvalet av bilderna för 

att förbättra chanserna att kunna använda dem i detektion av antal individer i 

bilderna? Om så , vad för sorts bildbehandling?   

[4] Vad anser du om chanserna att kunna identifiera antalet personer i bilderna med 

högst kvalité i urvalet som bifogats?  
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Bilaga 2: 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


