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Abstract

Abstract
Purpose – The purpose of this study is to develop a method for measuring the
diameter of piled logs on a truck in a picture that has skewed perspective and
where the end surfaces are at different depths in relation to each other. The
intent of this method is to further streamline log measurement in the logging
industry.

Method – This study was conducted in collaboration with Cind AB, and the
work was split in two phases with Design Science Research as research method.
In Phase 1, images with log end surfaces were rectified manually, and in Phase
2 a point cloud was used to estimate the rectification plane. This was done with
a stereo camera rig in scale 1:25 on a total of 139 logs. All logs were digitally
measured in the rectified images and manually measured with a digital caliper.
A confidence interval for the difference was calculated to assess the measurement
accuracy.

Findings – The confidence interval from Phase 1 indicates that the developed
method has potential when the rectification plane is placed correctly, which
Phase 2 shows is a difficult and complex task.

Conclusions – The developed method did not reach the desired measurement
accuracy of 5% margin of error, which means that the goal of the study was
not achieved. It would be possible to measure the end surfaces of logs with high
precision if the point cloud is of a sufficiently high quality.

Limitations – The software that utilizes point cloud information to rectify the
images is a modified version of Cind’s proprietary product. The dataset that is
used in this study is collected solely through Cind’s test rig.

Keywords – Computer vision, Stereo vision, Log inspection, Point cloud,
Image rectification
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Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte – Syftet för den här studien är att utveckla en metod för att mäta
diametern på travat timmers ändträytor i en bild med förvridet perspektiv där
ytorna befinner sig på olika djup i förhållande till varandra, för att effektivisera
mätning inom skogsindustrin.

Metod – Denna studie genomfördes i samarbete med Cind AB, och arbetet var
uppdelat i två faser med Design Science Research som forskningsmetod. I Fas 1
rektifierades bilder på ändträytorna manuellt och i Fas 2 utnyttjades ett punkt-
moln för att uppskatta rektifieringsplanet. Detta gjordes i en stereokamerarigg
i skala 1:25 på 139 stockar. Samtliga stockar mättes digitalt i de rektifiera-
de bilderna och manuellt med ett digitalt skjutmått. Ett konfidensintervall för
differensen beräknades fram för att bedöma mätnoggrannheten.

Resultat – Konfidensintervallet för Fas 1 tyder på att metoden har potential
då rektifieringsplanet placeras korrekt, vilket Fas 2 visar är en svår och komplex
uppgift.

Slutsatser – Den utvecklade metodens mätnoggrannhet uppnådde inte studi-
ens mål på 5% felmarginal. Det skulle dock vara möjligt att mäta ändträytor
med god noggrannhet om punktmolnet har tillräckligt hög kvalitet.

Begränsningar – Mjukvaran som använder punktmolnet för att rektifiera bil-
derna är en modifierad version av Cinds proprietära produkt. Datamängden
som används i studien samlas endast in via Cinds testrigg.

Nyckelord – Datorseende, Stereovision, Timmermätning, Punktmoln, Bild-
rektifiering
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Introduktion

1 Introduktion

Inom skogsindustrin är mätning och inspektion av timmer en viktig del i pro-
duktionskedjan. I dagsläget görs flera av dessa mätningar för hand, något som är
både tidskrävande, slitsamt och kan ge upphov till många fel. Enligt Galsgaard,
Lundtoft, Nikolov, Nasrollahi och Moeslund (2015) kan denna process effekti-
viseras avsevärt genom automation med datorseende (Eng. computer vision).
Cind (2018) är ett företag som har tillämpat en form av datorseende (DS), så
kallad stereovision, för att mäta volymen av timmer lastat på timmerlastbilar.
Stereovision är både billigt, säkert och robust jämfört med motsvarande lös-
ningar som exempelvis laser (Cind, 2018). Vid mätning kör lastbilen genom en
kamerarigg, vilket innebär att arbetsflödet inte stannar upp på samma sätt som
vid manuell mätning på stillastående lastbilar. Med de bilder som genereras av
kamerariggen kan timmervolymen estimeras.

Sågverk är en potentiell kund till Cind och en viktig aspekt för sågverken är
att veta stockarnas diameter då det är en avgörande faktor för priset. En svå-
righet med Cinds kamerarigg är att ingen kamera kan placeras riktad rakt mot
stockarnas ändträytor eftersom den då skulle placeras i lastbilens färdväg. Om
detta varit möjligt hade mätningen varit relativt enkel att genomföra.

En möjlig lösning är att använda kameror på riggen som är riktade i lastbilens
färdriktning och sedan vrida upp bilderna i mjukvara så de blir mätbara och
tillämpa algoritmer för att hitta och mäta stockarnas ändträdiameter. Det finns
flera företag som tillämpar DS för att mäta stockdiameter, men dessa lösningar
bygger på att bilderna är tagna riktade rakt mot stockarnas ändträytor, och
att stockarna är staplade i en hög på marken (Galsgaard et al. 2015; Timbeter,
2018). Med den lösning som utforskas i denna studie kommer diametermätning
utföras i samband med volymmätning medan timret är staplat på en lastbil i
rörelse.

Den här studiens mål är att utveckla en metod som kan användas för att upp-
skatta ändträdiameter på travat timmer med hjälp av data från Cinds kamera-
portal.

Rapportens disposition är uppdelad så att en teknisk bakgrund ges i kapitel
2 där stereokamerateknik samt perspektivtransformationer beskrivs. Studiens
syfte och avgränsningar anges i kapitel 3, och i kapitel 4 beskrivs studiens metod
och ansats. I kapitel 5 presenteras studiens resultat, med diskussion och analys
av dessa i kapitel 6. Slutligen presenteras slutsatser i kapitel 7.
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Bakgrund

2 Bakgrund

2.1 Problembeskrivning

I dagsläget har Cind 15 aktiva mätanläggningar i Sverige där respektive mätan-
läggning tar emot upp till 100 timmerlastbilar per dygn. Cinds primära verk-
samhet är inriktad på att mäta timmertravarnas volym. På den kamerarigg som
används finns tre kamerapar konfigurerade för stereovision monterade. Dessa är
placerade på höger och vänster sida om, samt över, den lastbil som passerar
genom kamerariggen, se Figur 1. Informationen från dessa tre par av stereo-
kameror sparas i ett så kallat punktmoln. Det finns även fem kameror utöver
stereoparen, så kallade monokameror. Av dessa är fyra placerade parvis på hö-
ger och vänster sida av lastbilen riktade med ∼ 45◦ vinkel mot lastbilens fram-
respektive baksida. Den sista monokameran är riktad rakt mot lastbilens sida.

Figur 1. Kamerarigg för mätning av timmer på lastbil. Stereokamerapar
är markerade med A och monokameror är markerade med B.

För att mäta ändträdiameter på travade stockar med aktuell kamerakonfigura-
tion behöver de bakre monokamerorna utnyttjas, eftersom de är de enda kame-
rorna vars vy är riktad mot de bakre ändträytorna. Kamerorna ger dock bilder
med förvridet perspektiv på grund av vinkeln mellan kamerans vy och stockar-
nas ändträ, vilket försvårar mätningen. I Cinds nuvarande produkt är det möj-
ligt att generera mätbara bilder för att mäta volym med hjälp av punktmolnet i
kombination med bilder från monokamerorna, men att mäta stockdiametern är
en icke-trivial uppgift då ändträytorna ofta skiljer sig i form, färg och storlek.
Även väder- och ljusförhållanden påverkar komplexiteten då både stockarnas
och omgivningens konturer påverkas av detta. Då stockarna inte är lika långa
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Bakgrund

Figur 2. Bild tagen med den högra bakre monokameran från Cinds kamera-
rigg. Källa: Cind.

resulterar det i att ändträytorna inte befinner sig i samma plan, vilket är en för-
utsättning för exakt mätning med Cinds nuvarande system. Detta innebär även
att vissa stockar skyms ifrån monokamerans vy som är riktad mot lastbilens
bakända vilket kan ses i Figur 2.

I Cinds mjukvara används punktmolnet för att vrida upp bilder, men det är
också möjligt att utföra detta utan punktmoln. Ett sätt är att använda bild-
behandlingsalgoritmer som utnyttjar visuella attribut, så som återkommande
mönster och former. För att vrida upp bilder på stockars ändträytor skulle
det vara möjligt att utnyttja visuella markörer som exempelvis lastbilens stöt-
tor, registreringsskylt eller andra mer specialanpassade märkningar. Detta är
dock en bristfällig lösning eftersom många olika lastbilsmodeller med varieran-
de visuella attribut förekommer inom skogsindustrin, samtidigt som lera och
snö kan försvåra processen. Utöver detta skulle det vara kostsamt att montera
specialanpassade märkningar på alla lastbilar. Med stereovision är det möjligt
att utveckla robusta lösningar som täcker många olika typer av lastbilar och
konfigurationer.

2.2 Teknisk bakgrund

Stereovision är en teknologi som möjliggör utvinning av 3D-information utifrån
två vyer. Genom att jämföra och para ihop korresponderande punkter mellan de
två vyerna är det möjligt att beräkna djupet på den gemensamma punkten då
kamerornas positioner är kända. Detta är dock ett svårt problem eftersom för
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Bakgrund

varje punkt i den vänstra vyn, finns det många liknande punkter i den högra vyn
som passar in. Det är ett känt problem som kallas för korrespondensproblemet.
Se Figur 3.
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Figur 3. Korrespondensproblemet. Källa: Hartley och Zisserman (2004).

Låt X i Figur 3 vara en punkt i 3D-rymden som projiceras på två kamerors
bildplan. De båda kamerornas center avbildas som punkter bakom bildplanen.
Mellan de båda kameracenterna och punkten X i 3D-rymden spänns ett plan
upp som kallas det epopilära planet. Där detta plan skär kamerornas bildplan
projiceras den epipolära linjen (se det högra bildplanet i Figur 3). I den vänstra
kameran avbildas X som x någonstans på bildplanet. Enligt Hartley och Zis-
serman (2004) säger den epopilära geometrin att en korresponderande punkt x′
avbildas någonstans längs den epopilära linjen i den högra kamerans bildplan.
Detta gör det mycket enklare att hitta korresponderande punkter mellan de två
bildplanen, och på så sätt triangulera var punkten X befinner sig i 3D-rymden i
förhållande till kamerorna. Detta förklarar dock inte hur en punkt X projiceras
på en individuell kameras bildplan.

y

Y

x

X

x

p

image plane

camera

centre

Z

principal axis

C

X

Figur 4. Hålkameramodell. Källa: Hartley och Zisserman (2004).

En hålkamera kan användas för att illustrera hur en punkt i 3D-rymden pro-
jiceras på bildens plan. Hålkameramodellen i Figur 4 visar hur koordinaterna
för en punkt X i 3D-rymden kan omvandlas till koordinaterna för punkt x i
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bildplanet, om den multipliceras med kameramatrisen C i ekvation 1 nedan.

x
y
w

 =

C11 C12 C13 C14
C21 C22 C23 C24
C31 C32 C33 1




X
Y
Z
1

 (1)

Kameramatrisen ger information om hur kameran är placerad och roterad i
3D-rymden, samt kamerans inre egenskaper, så som brännvidd och storlek på
bilden. Denna matris beräknas genom kalibrering av kameran.

(a) Utan perspektivförvrängning (b) Med perspektivförvrängning

Figur 5. Om fyra punkter definierar ett plan i bilden kan en homografi
estimeras.

När objekt i 3D-rymden avbildas i en två-dimensionell bild förloras den dimen-
sion som beskriver djupet i bilden. Detta ger upphov till perspektivförvräng-
ningar, vilket innebär att geometrin återges felaktigt. Exempelvis kan linjer som
i verkligheten är parallella avbildas utan denna egenskap, och cirklar kan avbil-
das som ellipser (Hartley & Zisserman, 2004). För att åtgärda detta behöver en
projektionstransformation ske. En sådan typ av transformation bygger på ho-
mografi, som innebär att fyra punkter (se Figur 5) i samma plan kan användas
för att projicera bilden på ett annat plan i bilden.
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Figur 6. Med de fyra markerade punkterna i planet kan en homografi es-
timeras. Källa: Wikimedia Commons (2009)

Om 4 punkter P0-P3 väljs ut i det rödmarkerade planet i Figur 6 har dessa värdet
0 längs Z-axeln i förhållande till detta plan, eftersom planet spänns upp av
axlarna X och Y . Detta innebär att hela Z-ledet i kameramatrisen multipliceras
med 0, och där med räknas bort. Detta ger planets homografimatris H i ekvation
2 nedan, där (X, Y, 1)T är en punkt i det rödmarkerade planet och (x, y, w)T är
en punkt i den transformerade bilden.

x
y
w

 =

H11 H12 H13
H21 H22 H23
H31 H32 1


X

Y
1

 (2)

Denna matris kan estimeras med fyra punkter placerade i samma plan. Om
varje punkt i Figur 5b multipliceras med en homografimatris erhålls bilden i
Figur 5a. När bilden väl är transformerad och geometrin är återställd är det
möjligt att mäta i den.

Det plan i en bild som ska transformeras kan väljas ut manuellt, men med hjälp
av stereovision kan denna process automatiseras genom beräkningar på det ge-
nererade punktmolnet. En algoritm som utför sådana beräkningar är RANdom
SAmple Consensus (RANSAC). Det är en iterativ algoritm som givet ett antal
parametrar kan estimera geometriska modeller såsom linjer och plan i ett da-
taset som innehåller outliers1 (Hartley & Zisserman, 2004). Om en ytterligare
kamera med känd kameramatris existerar och planet (vilket är estimerat från
punktmolnet) är synligt i dess vy, kan en bild från denna kamera transformeras.

1Outliers är felplacerade datapunkter i ett dataset som kan ha skapats på grund av misstag
i den stereoskopiska algoritmen eller från t.ex. mindre utstickande objekt.
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2.3 Terminologi

Cind tillhandahåller en testrigg som används i denna studie. Det är en mindre
modell i skala 1:25 där ett antal testobjekt (mindre pinnar med ihopsatta till
travar) kan lastas på en modellastbil för att utföra tester och enklare experi-
ment.

Med datamängd menas den empiri (bilder och punktmoln) från flera testobjekt
som samlas in via testriggen. Det är denna datamängd som används för att
utveckla och utvärdera studiens artefakt.

Pixelfaktor är den omvandlingsfaktor som multipliceras med ett avstånd räknat
i pixlar i en transformerad bild för att erhålla det verkliga avståndet. Om ett
objekt med kända dimensioner finns i en transformerad bild kan pixelfaktorn
räknas ut.

Rektifieringsplanet i en bild är det plan, i vilket fyra punkter väljs ut för att
transformera (rektifiera) bilden. Den yta som avses att mätas ligger i det så
kallade mätplanet. För att korrekt geometri ska erhållas ska rektifieringsplanet
och mätplanet sammanfalla.

2.4 Relaterat arbete

Galsgaard et al. (2015) visar att det är möjligt att med hjälp av bildbehand-
ling segmentera en stocktrave från bakgrunden i en bild tagen rakt mot travens
ändträ. Liknande funktionalitet finns i Timbeters (2018) mobilapplikation som
fungerar så att enhetens kamera tar en bild och därefter identifieras stockarna
automatiskt och dess diameter skrivs ut i bilden. För att mjukvaran ska kun-
na veta pixelfaktorn krävs det att ett referensobjekt finns i bilden som sedan
markeras manuellt i applikationen.

Det finns både för- och nackdelar med lösningar likt den Timbeter använder. En
fördel är att algoritmen för att hitta stockarna är robust i den bemärkelsen att
den hittar en stor andel av stockarna, och att det är ett enkelt sätt att mäta på
plats med åtkomlig utrustning. Dock finns det fler nackdelar, bland annat att
mätresultaten är direkt beroende av förmågan hos fotografen att kunna placera
sig rakt vinkelrätt mot traven. Detta är med andra ord en icke kontrollerbar
mänsklig faktor. Lösningen kan inte heller mäta volymen på traven, utan antar
en fast längd på det travade timret, vilket bidrar till större mätfel och begränsar
användandet på travar med varierande längd.

7



Syfte och avgränsningar

3 Syfte och avgränsningar

Syftet är att utveckla en metod för att möjliggöra mätning av diametern på
travat timmers ändträytor i en bild med förvridet perspektiv där ytorna befin-
ner sig på olika djup i förhållande till varandra, för att effektivisera mätning i
skogsindustrin. I bilderna som metoden genererar ska det vara möjligt att mäta
med en specificerad noggrannhet.

För att uppnå syftet har arbetet brutits ned i följande delmål:

• Att utveckla en metod som kan generera mätbara bilder på stockars änd-
träytor med hjälp av en stereokamerarigg.

• Att utvärdera mätnoggrannheten i de genererade bilderna, där kriteriet
är 5% felmarginal.

Den datamängd som används i denna studie samlas in med hjälp av Cinds
testrigg, vilket ger upphov till en kontrollerad testmiljö där bland annat ljus-
och väderförhållandet är konstant. Endast lastbilens bakersta timmertrave un-
dersöks. Studien förutsätter att stockarna är sågade längs tvärsnittet, vilket
innebär att den synliga ändträytan alltid representerar diametern. I ett helau-
tomatiserat system utförs diametermätningen i de transformerade bilderna med
fördel genom att algoritmer tillämpas för att hitta och mäta stockarna. Denna
process ingår inte i denna studie då det är ett välutforskat område med flera
robusta lösningar redan tillgängliga.
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4 Metod och genomförande

Då denna studie ämnar att utveckla en artefakt i form av en metod för att
generera mätbara bilder och eftersom fokuset ligger på problemlösning har De-
sign Science Research (DSR) valts som forskningsmetod. Studien genomförs
enligt Figur 7 där två faser utförs enligt den iterativa problemlösningsproces-
sen. Momenten datainsamling och analys samt utvärdering genomförs i form
av kvasiexperiment med bilder och video från Cinds testrigg. Under båda fa-
serna studeras akademisk litteratur för att uppnå tekniska kunskaper om hur
artefakten ska utformas på bästa sätt.

Definition av 
företagets problem 

och koppling till 
lösningens

förväntade resultat 
för verksamheten

Verksamhetsspecifikt 
problem

Lösningar ej 
tillräckligt beskrivna i 
akademisk litteratur

Analys och 
bedömning

Datainsamling och 
analys

Akademisk litteratur

Lösning

Design

Om möjligt, pilot

Implementation

Utvärdering

Akademisk reflektion

Formulering av 
designförslag 

Framtida forskning

Iterativ problemlösningsprocess

Figur 7. Iterativ forskningsprocess med DSR, “Reflecting design”. Källa:
Dresch, Lacerda och Antônio (2015)

Fas 1 Pilotfas där bilder från datamängden rektifieras manuellt och mätnog-
grannheten i dem undersöks. Det plan som används för att rektifiera
bilderna undersöks med avseende på hur stor påverkan dess placering
har på mätnoggrannheten.

Fas 2 Punktmolnsinformation från stereokameraparen utnyttjas för att upp-
skatta stockändarnas genomsnittliga plan. Sedan används detta plan
för att rektifiera bilder och mätnoggrannheten undersöks.

Bilderna som genereras i dessa faser utvärderas enligt det förutbestämda krite-
riet att mätning i dem ska ge resultat med 5% felmarginal.

4.1 Fas 1

I Fas 1 beräknas transformationsmatriser för ett antal olika plan som befinner
sig upp till 60mm ifrån mätplanet. Detta görs för att undersöka rektifieringspla-
nets påverkan på mätnoggrannheten. Både mät- och rektifieringsplan utgörs av
ett kalibreringsbräde med schackmönster där en ruta är 10 mm×10 mm. Genom
att flytta kalibreringsbrädet från en ursprunglig position med steg av 10mm i

9



Metod och genomförande

normalvektorns riktning kan transformationsmatriserna beräknas för rektifie-
ringsplanen på respektive avstånd. Samtliga transformationsmatriser tillämpas
sedan på den första bilden tagen på kalibreringsbrädet i den ursprungliga po-
sitionen, vilket genererar sex rektifierade bilder där rektifieringsplanet befinner
sig på allt längre avstånd från mätplanet i varje bild. Detta illustreras i Figur 8
(a-c), där den röda markeringen utgör mätplanets position. Figur 8 (d-f) visar
mätbara bilder som genererats utifrån de olika rektifieringsplanen. Genom att
mäta i dem kan förhållandet mellan mätnoggrannhet och planets förskjutning
undersökas. Detta är viktigt för att korrekt kunna bedöma vad som påverkar
mätresultaten vid diametermätningen.

(a) Sammanfallande
mät- och rektifierings-
plan.

(b) 30mm mellan mät-
och rektifieringsplan.

(c) 60mm mellan mät-
och rektifieringsplan.

(d) Resultatet av rekti-
fieringen i subfigur (a)

(e) Resultatet av rekti-
fieringen i subfigur (b)

(f) Resultatet av rekti-
fieringen i subfigur (c)

Figur 8. I subfigurerna (a), (b) och (c) representeras rektifieringsplanet av
schackbrädet och mätplanet av den rödamarkerade rutan. I subfigurerna (d),
(e) och (f) är schackbrädet placerat i den första positionen, men rektifierade
med respektive rektifieringsplan från subfigurerna (a), (b) och (c).

I denna fas genomförs även diametermätning på stockar samlade i sex test-
objekt. Här vrids bilderna upp genom att de punkter som används för att gene-
rera transformationsmatrisen väljs ut manuellt i bilder tagna på ett kalibrerings-
bräde. Stockändarna placeras uppskattningsvis i samma plan som kalibrerings-
brädet. Därefter fotograferas testobjekten stillastående med de två monokame-
rorna riktade mot lastbilens bakre släp, och transformationsmatrisen tillämpas
på bilderna vilket gör dem mätbara. Se Figur 9 för exempel. En mjukvara ut-
vecklas sedan för att mäta pixelavståndet i dessa bilder, där pixelavståndet
multiplicerat med den bestämda pixelfaktorn ger det verkliga avståndet. Denna
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mätmjukvara samt den mjukvara som används för att rektifiera bilderna utgör
prototypen för Fas 1.

(a) Icke-rektifierad bild på kalibre-
ringsbräde

(b) Rektifierad bild på kalibre-
ringsbräde

(c) Icke-rektifierad bild på test-
objekt

(d) Rektifierad bild på testobjekt

Figur 9. Bilder från Fas 1 på kalibreringsbrädet i subfigur (a), (b) och ett
testobjekt i subfigur (c), (d).

4.2 Fas 2

I Fas 2 nyttjas samtliga kameror i testriggen för att generera ett punktmoln
av hela modellastbilen med testobjekten från Fas 1. På dessa punktmoln utförs
beräkningar för att uppskatta ändträytornas genomsnittliga plan för respektive
testobjekt, och vyerna från de två monokameror som är riktade mot timrets änd-
trä projiceras sedan på planet. Detta innebär att de fyra punkter som genererar
transformationsmatrisen väljs ut automatiskt av mjukvaran i Fas 2. Metoden
för att genomföra dessa steg blir prototypen för denna fas. Mättekniken från
Fas 1 tillämpas sedan på de nygenererade bilderna.

Cind har en mjukvara som hittar plan i ett punktmoln med hjälp av RANSAC-
algoritmen. Med hjälp av detta kan timmertravarna segmenteras från övriga
lastbilen och analyseras vidare. Cinds mjukvara placerar en virtuell box runt
timmertraven. Denna box används i vanliga fall vid den volymberäkning Cind
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arbetar med, men i denna studie kommer boxens bakre kortsida användas för
att representera ändträytornas rektifieringsplan.

4.3 Datainsamling och utvärdering

För att utvärdera hur korrekt uppvridningen av bilderna från båda faserna är
jämförs stockdiametern mellan testobjekten och bilderna. Detta görs manu-
ellt med skjutmått på varje enskild stock och genom att mäta diametern i de
uppvridna bilderna med hjälp av den kända pixelfaktorn. För att uppnå högre
reliabilitet mäts varje stock flera gånger. Utifrån mätresultaten beräknas den
procentuella differensen mellan den manuella och digitala mätningen för varje
stock. Därefter tas ett konfidensintervall med 95% konfidensgrad fram för att
fastslå om metoden ger mätresultat inom felmarginalen. Ugarte, Militino och
Arnholt (2016) menar att konfidensintervall är ett bra verktyg för att kunna
uppskatta en variabel med precision och reliabilitet utifrån en normalfördelad
datamängd. På så vis utvärderas kriteriet för de båda faserna.

Eftersom varje stock har en unik längd kommer dess ändträyta befinna sig
på ett unikt avstånd från rektifieringsplanet i varje bild. Detta innebär att
samma fysiska stock kan räknas som flera individuella observationer eftersom
den är avbildad i vänster och höger bild och i båda faserna. Om en stock inte
är synlig i en bild på grund av att den är skymd så exkluderas stocken helt från
datamängden.

Mätnoggrannheten påverkas framförallt av två variabler. Dels rektifieringspla-
nets position i förhållande till mätplanet, och dels stockarnas olika längd som
medför att alla stockars ändträytor inte ligger i samma plan. Det är punkt-
molnet som avgör hur korrekt rektifieringsplanet placeras utav mjukvaran. Ett
punktmoln av bra kvalitet innehåller många korrekt placerade punkter och få
outliers. De faktorer som avgör kvaliteten är bland annat kamerornas kalibre-
ring, optik, ljusförhållanden samt ytan på det objekt som ska mätas.
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5 Resultat

5.1 Rektifieringsplanets påverkan

Undersökningen av hur rektifieringsplanets avstånd från mätplanet påverkar
mätnoggrannheten generade sju mätbara bilder, där rektifieringsplanet stegvis
låg mellan 0 och 60mm från mätplanet. I de rektifierade bilderna uppmättes
sedan längden av en ruta på schackbrädan. Se Tabell 1 nedan.

Tabell 1. En schackrutas storlek i rektifierad bild vid planets förskjutning
för vänster och höger kameravy. Samtliga värden är i mm.

Förskjutning Vänster vy Höger vy
0 10.006 10.006
10 9.801 9.718
20 9.557 9.467
30 9.301 9.205
40 9.019 8.935
50 8.737 8.692
60 8.448 8.451

Resultaten tyder på ett linjärt samband där mätvärdet är en funktion av avstånd
mellan rektifierings- och mätplanet. Av räta linjes ekvation erhålls följande k-
värde för bilder tagna från vänster och höger kamera:

kv = − 0.02621
kh = − 0.02589

(3)

Resultatet tolkas på så vis att rektifieringsplanets förskjutning x ger ett mät-
värde y = kx + m, där m är det verkliga avståndet i mätplanet vilket i denna
undersökning är 10mm. Vid utbrytning av x och beräkning av ett maximalt
värde på x vid 5% felmarginal erhålls:

xvMax = 10 × 0.95 − m

kv

= 10 × 0.95 − 10
−0.02621 = 19.0742 mm

xhMax = 10 × 0.95 − m

kh

= 10 × 0.95 − 10
−0.02589 = 19.3156 mm

(4)

där xMax-värdena är rektifieringsplanets förskjutning ifrån mätplanet.
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5.2 Diametermätning

Vid diametermätning av stockar var 136 av 139 stockar synliga och därmed mät-
bara från både vänster och höger kameravy. Resterande 3 stockar var skymda
och därmed inte mätbara. Detta gällde både Fas 1 och Fas 2. Resultatet från
Fas 1 och 2 kan ses i Tabell 2 nedan. Hela intervallet ska ligga under 5% för att
studiens mål ska uppnås.

Tabell 2. Konfidensintervall med 95% konfidensgrad för procentuell dif-
ferens mellan skjutmåttsmätning och pixelmätning. Observationerna utgörs
av stockar från vänster och höger vy ifrån Fas 1 och 2.

Fas 1 Fas 2
Vänster vy [3,61%, 4,76%] [4,48%, 5,92%]
Höger vy [3,51%, 4,83%] [4,98%, 6,75%]
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6 Analys och diskussion

6.1 Rektifieringsplanet påverkan

Resultaten från denna undersökning tyder på ett linjärt samband mellan mät-
värde och avstånd till rektifieringsplan. Det maximala avståndet mellan rektifi-
erings- och mätplan som gav en mätnoggrannhet vid 5% felmarginal beräknades
till 19.07mm för vänster bild och 19.32mm för höger bild. Den minimala skill-
naden mellan dessa värden beror med stor sannolikhet på den mänskliga faktorn
i samband med mätningen eftersom ett välplacerat rektiferingsplan enligt ho-
mografigeometrin bör ge korrekt geometri oavsett kamerans vinkel i förhållande
till mätplanet. 19mm är ett ansenligt avstånd i denna skala, vilket bör ge god
marginal vid placering av rektifieringsplanet. Det är också värt att notera att
Cinds testrigg är approximativt byggd i skalan 1:25 vilket ger en marginal på
ungefär 480mm i verklig skala. Om avståndet mellan den innersta och den
yttersta ändträytan i en trave är 480 × 2 = 960 mm ska dessa kunna mätas
korrekt med 5% felmarginal om rektifieringsplanet placeras mitt emellan dem
och mätningen utförs korrekt.

Undersökningen förutsätter dock att mätplanet, som vid diametermätning är
stockarnas ändträytor, ligger parallellt med rektifieringsplanet. I praktiken är
detta en generalisering, bland annat eftersom stockarna kan vara krokiga och
inte alltid placeras fullständigt parallellt längs varandra i traven vid lastning.
En följd av detta är att alla ändträytor inte nödvändigtvis ligger helt parallellt
med rektifieringsplanet. Det är dock en helt rimlig generalisering, eftersom det
annars skulle vara nödvändigt att ta hänsyn till ett individuellt mätplan per
stock. Detta innebär att det också skulle krävas mer punktmolnsinformation
intill stockarnas ändträytor, vilket kräver en helt annan kamerakonfiguration
än vad den eftersträvade lösningen erbjuder. Fokuset i studien ligger istället på
att utnyttja existerande teknik och fastslå dess mätnoggrannhet.

6.2 Diametermätning med manuell placering av plan

Konfidensintervallet som beräknades för diametermätning i Fas 1 där rektifi-
eringsplanet valts manuellt indikerar att den verkliga mätnogrannheten med
95% sannolikhet ligger inom felmarginalen på 5%. Resultatet tyder på att det
är möjligt att mäta diameter med god mätnoggrannhet förutsatt att rektifi-
eringsplanet placeras tillräckligt korrekt. Om placeringen av detta plan kan
automatiseras med god precision är det därmed rimligt att utnyttja nuvarande
kamerakonfiguration för diametermätning.

Trots att rektifieringsplanet manuellt valdes ut så nära ändträytornas plan som
möjligt är den övre gränsen av konfidensintervallet mycket nära det maximalt
tillåtna mätfelet. Det är inte sannolikt att rektifierings- och mätplan samman-

15



Analys och diskussion

(a) Vänster vy (b) Höger vy

Figur 10. Samma ändträyta från vänster och höger vy. Eftersom bilder-
na är rektifierade bör ändträytorna ej vara elliptiska, men i det här fallet
sammanfaller inte rektifierings- och mätplanet.

faller perfekt eftersom stockarna placerades uppskattningsvis i samma plan som
kalibreringsbrädet. Mätfelet kan till viss del bero på detta, men med tanke på
marginalen på drygt 19mm är det troligtvis inte planets förskjutning som är
den största orsaken till det relativt höga mätfelet. Istället är det mer sannolikt
att det beror på att många utav ändträytorna inte ligger parallellt med rektifie-
ringsplanet. Ett exempel på detta kan ses i Figur 10. Även om rektifieringsplanet
är optimalt placerat i djupled med avseende på travens genomsnittliga bakplan
kommer det finnas ändträytor som mer eller mindre är vinklade ifrån rektifie-
ringsplanet och därmed inte sammanfaller med detta. Som en direkt följd kan
korrekt geometri inte garanteras. Det inses lätt eftersom det krävs både korrekt
placering i djupled såväl som samma riktning på normalvektorerna för att två
olika plan ska sammanfalla helt.

6.3 Diametermätning med automatisk placering av plan

Mätresultaten från Fas 2 gav ett konfidensintervall som överskred den specifice-
rade felmarginalen på 5%, vilket medför att metoden i Fas 2 inte klarade kraven.
Det som skiljer mellan faserna är metoden för placering rektifieringsplanet. Må-
let med Fas 2 var att rektifieringsplanet skulle placeras automatiskt med hjälp av
punkmolnet utan manuell påverkan. Att resultatet blev så olika beror främst på
två orsaker. Dels punktmolnets kvalitet och dels användandet av punktmolnet
för att placera ut rektifieringsplanet. Av dessa två delar har punktmolnskvali-
teten största inverkan på resultatet då mjukvaran utgår från punktmolnet vid
planplaceringen. Eftersom testriggen är i en mindre skala beter sig inte optiken
på samma sätt som i en kamerarigg i full skala. Små fel i testriggen medför
tämligen stora fel i mätresultaten. Det är problematiskt då det är svårt att
mäta och placera olika mätobjekt med en noggrannhet på ett fåtal millime-
ter. Ett annat problem är att brännvidden blir kortare och fokusområdet blir
mindre, vilket kan göra det svårare att generera punktmoln med hög kvalitet
med hjälp av testriggen. Figur 11 visar ett exempel där en kamerarigg i full
storlek genererar punktmoln av högre kvalitet än testriggen. En annan sak som
påverkar punktmolnets kvalitet är ljusförhållanden, vilket behöver undersökas
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(a) Punktmoln från Cinds skalenliga testrigg

(b) Punktmoln från en kamerarigg i full storlek

Figur 11. Skillnad i punktmolnskvalitet mellan en kamerarigg i full storlek
och testrigg i mindre skala. Källa: Cind.

närmare. Den mjukvara som rektifierade bilderna utifrån punktmolnet är en-
dast en enkel modifikation av Cinds nuvarande produkt, vilket innebär att det
finns möjligheter för förbättring i framtiden med en mjukvaruuppdatering.

6.4 Felkällor

Då gränsen mellan bark och inre stock var otydlig på de stockar som ingick
i testobjekten fanns risken att mätningen av stockens diameter genomfördes
subjektivt. Detta innebar att det vid mätning med skjutmått var utmanande
att placera skjutmåttets käkar korrekt på stocken, innanför barken. På liknan-
de sätt var det svårt att placera muspekaren korrekt vid mätning i bilderna.
Eftersom mätavstånden var så korta i båda fallen gav en liten justering en
påtaglig förändring av mätresultatet. För att minimera dessa risker användes
medelvärdet av två mätningar vid skjutmåttsmätning och medelvärdet av fyra
mätningar av två personer vid bildmätning. I ideala fall hade stockarna mätts
samma antal gånger och även fler gånger för att öka trovärdigheten, men ef-
tersom 139 stockar skulle mätas var detta ej möjligt på grund av tidsbrist. I
Fas 1 mättes rutor på schackbrädet med muspekare i bilder, vilket gav goda
mätresultat. Detta kan bero på att gränsen mellan rutorna är mycket tydlig i
jämförelse med gränsen mellan bark och stock vid diametermätningen.
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7 Slutsats

Syftet med denna studie var att utveckla en metod som kan användas för att
mäta diametern på travat timmers ändträytor med 5% felmarginal i bilder ge-
nererade av en kamerarigg. Den utvecklade metoden visar potential under rätt
förutsättningar, men den bygger dock helt på att rektifieringsplanet placeras
optimalt, en uppgift som är mycket komplex och kräver ideal indata i form
av punktmolnet. I Fas 1 där bilderna rektifierades utifrån ett manuellt place-
rat rektifieringsplan beräknades ett konfidensintrevall med 95% konfidensgrad
där mätningar från vänster respektive höger vy resulterade i intervallen [3,61%,
4,76%] och [3,51%, 4,83%]. Detta visar att det genomsnittliga mätfelet ligger
under 5%, vilket medför att metoden är rimlig förutsatt att rektifieringsplanet
placeras korrekt. I den fas där rektifieringsplanet placerades automatiskt be-
räknades intervallen [4,48%, 5,92%] och [4,98%, 6,75%] där båda överstiger 5%
gränsen, vilket innebär att studiens mål ej uppnåtts. Orsakerna till detta resul-
tat är kvaliteten på punkmolnet samt hur detta nyttjas i mjukvaran. Det finns
flera faktorer som påverkar kvaliteten på punktmolnet, bland annat ljusförhål-
landen samt den kameraoptik som används i testriggen. När det gäller frågan
om hur punkmolnet nyttjas i mjukvaran finns goda möjligheter till framtida
utveckling då den mjukvara som användes i denna studie endast var en enkel
modifikation av Cinds nuvarande produkt, vars primära syfte är volymmätning.

För framtida forskning skulle det vara intressant att utvärdera metoden med
en datamängd från en fullstor kamerarigg, framförallt av två orsaker. För det
första håller punktmolnen från dessa kamerariggar hög kvalitet, vilket är tyd-
ligt eftersom de används vid volymmätning med god precision. För det andra
behövs en representativ bild av det timmer som skulle vara aktuellt vid prak-
tisk tillämpning av mätmetoden. Av de stockar som användes som testobjekt i
denna studie var ett stort antal krokiga eller var placerade skevt i traven, vil-
ket försvårade diametermätningen. För att uppnå korrekta rektifieringar givet
ett punktmoln av hög kvalitet behöver planplaceringen i mjukvaran undersökas
djupare. Det skulle även vara intressant att se om kamerakonfigurationen kan
förbättras. Ett exempel är att ett placera ett extra stereokamerapar riktat mot
ändträytorna för att få ett tätare punktmoln, vilket i sin tur kan underlätta
planplaceringen i mjukvara. Ett annat exempel är att flytta de bakre mono-
kamerorna så att vinkeln mellan kamerorna och mätplanet ökar och därmed
minska risken för skymda stockar. Med studiens framtagna metod kan stockar-
nas diameter mätas manuellt, men en automatisk mätprocess är fördelaktig i en
färdig produkt. Det skulle behövas vidare undersökning kring hur ändträytorna
hittas på bästa sätt samt hur en sådan algoritm skulle hantera ändträytor som
är skymda i ena kameravyn men synliga i andra.
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