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Abstract 

This report is about how HDR (High Dynamic Range) can be created and used in 
combination with Tone mapping. This work has been carried out together with 
Kapsch TrafficCom AB in Jönköping. 
The objective of this project is to: 

 Evaluate and investigate the effects given to pictures by HDR and tone 

mapping. 

 Evaluate if the technology may lead to improvements in Kapsch’s systems. 

 To construct a program which is able to handle some form of tone 

mapping or HDR-algorithm.  

These questions will be answered in this report: 

 What kind of effects has HDR and tone mapping-algorithms on pictures? 

 Can the HDR-technology give better data in Kapsch’s systems? 

The research method used in this report is called action research. This means the 
authors has investigated the technology by reading different documentations and 
by testing different algorithms to see what kind of result they give. The report 
describes some of the tests made to see if the technology is appropriate in 
Kapsch’s system. 
There is two smaller reports made by the authors which documenting some of the 
work. 
The first report describes the work with different settings for a camera to create 
pictures with HDR-quality. The second report describes the differences between 
tone mapping-algorithms and different file format. Both reports are included as 
appendices to this report. 
In the program created by the authors some larger library’s with standard 
functions for opening of JPEG-pictures was used. The chosen library’s was MFC 
and GDI+. The program is developed for a windows environment and handles 
functions like sharpening with unsharp mask, colour space conversion and tone 
mapping. 
 

 

 

 

 

 

Keywords 

HDR, Tone mapping, algorithms, imaging, dynamic range, Kapsch



Innehållsförteckning 

2 

Sammanfattning 

Denna rapport handlar om hur HDR (High Dynamic Range) kan skapas och 
användas i kombination med Tone mapping. Arbetet har genomförts tillsammans 
med Kapsch TrafficCom AB i Jönköping. 

Syftet med detta projekt är att: 

 Utvärdera och undersöka de effekter HDR och tone mapping har på 
bilder. 

 Utvärdera om tekniken kan ge förbättringar i Kapsch:s nuvarande system. 

 Att konstruera ett eget program som hanterar någon form av tone 
mapping eller HDR-algoritm 

Dessa frågor kommer besvaras i detta arbete: 

 Hur påverkar olika HDR och tone mapping algoritmer bilder? 

 Kan HDR-tekniken bidra till bättre data i Kapsch:s system? 
 
Den forskningsmetod som användes kallas aktionsforskning. Det innebär att 
författarna har undersökt tekniken genom att läsa olika dokumentationer samt att 
testa olika algoritmer för att se vad de ger för resultat. I rapporten beskrivs några 
av de tester som genomfördes för att se om tekniken är lämplig i Kapsch 
nuvarande system.  
I arbetet har det skapats två mindre rapporter där författarna dokumenterar delar 
av arbetet som genomförts. Den första rapporten beskriver arbetet med att ställa 
in en kamera för att kunna skapa bilder med HDR-kvalitet. Den andra rapporten 
beskriver lätt skillnader mellan olika tone mapping-algoritmer och olika filformat. 
Båda rapporterna finns som bilagor till denna rapport. 
I programmet som skapades av författarna användes större bibliotek med färdiga 
funktioner för bland annat öppning av JPEG. Biblioteken som valdes var MFC 
och GDI+. Programmet är utvecklat för en windowsmiljö och klarar av 
funktioner som skärpa med oskarp mask, färgrymdsomvandling, samt tone 
mapping. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete handlar om att undersöka olika algoritmer för framtagning 
av ”High Dynamic Range”-bilder samt om ”tone mapping”. Merparten av arbetet 
har utförts åt Kapsch TrafficCom AB och har i stor utsträckning genomförts i 
deras lokaler i Jönköping. Författarna har även utvecklat ett testprogram som 
utför olika former av bildbehandling som kan bli en framtida plattform för 
Kapsch att använda.  

 
Grundläggande hårdvara och begrepp förklaras för att ge god förståelse igenom 
rapporten. Många av termerna som används inom fotografering förklaras löpande 
igenom texten och finns även förklarade i Kapitel 6 – Terminologi. För att kunna 
förstå rapporten till fullo krävs dock en del kännedom om inbyggda system och 
om programmeringsspråk. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

High Dynamic Range (HDR) handlar om att kunna få med fler ljusintensiteter i 
fotografier än vad dagens teknik klarar av att återge och fånga på bild. Våra ögon 
kan uppfatta ca en miljon olika ljusnivåer och kameror klarar bara av att få med en 
bråkdel av detta. Genom att ta flera bilder med olika exponeringstider på samma 
scen kan man få olika områden av våra ögons omfång att bli återspeglade normalt. 
Genom att ta alla normalexponerade områden och kombinera dem får man en 
bild som är normalexponerad överallt, en så kallad HDR-bild 
 

1.1.1 Kort historia om HDR 

Idén bakom att få HDR-bilder är nästan lika gammal som konsten att fotografera. 
Dåtidens bilder var långt ifrån att återspegla verkligheten så som den var. Gustave 
LeGrey (1820-1884) var en fransman som ville ha med både hav och himmel i en 
och samma bild. Han löste dåtidens problem med att fotografera dem separat med 
olika filmer och exponeringar och sedan kombinera dem. På detta vis skapade han 
den första HDR-bilden.[1] 
 

Flera andra tekniker för att få HDR i bilder skapades sedan under decennierna, 
efter Gustaves bemödande, men dessa metoder var inte tillgängliga för 
allmänheten att använda. 1995 publicerade Steve Mann hur man kunde skapa 
HDR-bilder med att använda den nya, och väldigt begränsade tekniken, den 
digitala bildsensorn.[2] 1996 ansökte han om patent där han visade hur man kunde 
använda en digitalkamera och sedan kombinera flera bilder med olika 
exponeringstider för att få HDR-bilder.[3] Denna metod blev populär och termen 
HDR blev associerad med just denna process, fast det redan tidigare funnits 
många andra sätt på att få fram HDR-material på sedan tidigare.[2] 
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1997 presenterade Paul Debevec den metod som Steve Mann hade för att 
kombinera flera exponerade bilder till en HDR-bild för allmänheten.[4] Det är 
detta författarna har jobbat med och vad många mjukvaruprogram baseras på när 
de skapar HDR-material. 
 

1.1.2 Kort historia om tone mapping 

HDR-bilder kräver mycket lagringsutrymme då de består av bildinformation från 
de vanliga bilderna de skapas av. Efter man skapat en HDR-bild vill man 
förmodligen visa upp den för andra, antingen på bildskärmar eller utskrivet på 
papper. Det finns ett problem med att visa digitala HDR-bilder direkt på 
bildskärmar och skrivare då de i nuläget har ett väldigt begränsat omfång för vad 
de klarar av att återge. HDR-bilder har ett väldigt brett omfång, vissa bredare än 
vad vi kan urskilja med våra ögon och kan då anses ha nästan oändligt brett 
omfång för oss.[5] 
 

HDR-bilder har således ett stort bitdjup på 32-bitar per färgkanal (rött, grönt, 
blått) vilket ger ca 4.3*109 olika nivåer för en enskild färg att anta. En pixel kan då 
representeras av upp till totalt 96 bitar av information, vilket kan anses som nästan 
oändligt mycket med tanke på vad våra ögon kan uppfatta och urskilja. Det är 
således även för många nivåer för att bildskärmar och skrivare ska klara av att visa 
denna data korrekt. Man är därför i behov av att skala ner bilderna och det stora 
omfånget till vad annan media klarar av att återge. Denna nedskalning, eller denna 
omläggning av toner kallas för tone mapping.[5] 

1.1.3 Företagets bakgrund 

Kapsch huvudkontor är beläget i Wien, Österrike där de har ett brett 
verksamhetsområde, med alltifrån telekommunikation till tullsystem. Kapsch 
TrafficCom AB kallas den gren av Kapsch som arbetar med vägtullsystemen och 
är där författarna gjort sitt exjobb. Kapsch i Jönköping arbetar med forskning och 
design av olika automatiserade vägtullsystem. Ett system som Kapsch har idag 
fungerar med hjälp av transpondrar och sändare. Ett annat system som är mer 
vanligt förekommande i Sverige är deras system som fungerar med hjälp av 
kameror som fotograferar själva registreringsskyltarna istället för transpondrar.[6] 

 
Kamerasystemen fungerar genom att de tar bilder på fordonet som passerar och 
sedan läser av registreringsskylten med hjälp av en OCR-algoritm. Hela systemet 
kräver mer än en kamera så det krävs någon form av utlösare till 
registreringsskylts-kameran. Denna kamera som känner av när det är dags för 
kameran att ta en bild på registreringsskylten är en stereokamera (två kameror 
placerade nära varandra). Stereokameran kan avgöra vilken fordonstyp det är som 
passerar tullstationen genom att mäta djup och form på det passerande fordonet. 
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1.1.4 Problembeskrivning 

Examensarbetet gick ut på att undersöka om HDR-bilder kan ge fler detaljer ur de 
olika bilderna som tagits från de olika kamerorna som finns i kamerasystemet.  
Uppgifterna i detta arbete bestod av att: 
 

 Undersöka olika HDR och tone mapping-algoritmers effekter på bilder. 
 Undersöka om HDR tekniken kan bidra till bättre data i Kapsch system. 
 Studera en tone mapping-algoritm i syfte att skapa ett program. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Huvudsyftet med detta examensarbete har varit utvärdering och undersökning 
utav HDR och tone mapping-algoritmer och vilken effekt de haft på bilderna. 
Kapsch var intresserade av att veta om denna nya teknik kan erbjuda förbättringar 
i deras nuvarande system. Den nya tekniken bör även ge samma beräkningstider 
som det nuvarande systemet har. Syftet med detta arbete har också varit att 
konstruera ett eget litet bildbehandlingsprogram med någon implementerad form 
av en tone mapping eller HDR-algoritm. Dessutom är det av intresse ibland att 
visuellt kunna förbättra bilderna för manuell granskning så det bättre går att 
urskilja tecken och detaljer. 
 

Arbetet handlar om att undersöka: 
 Olika HDR och tone mapping algoritmers effekter på bilder. 
 Om HDR tekniken kan bidra till bättre data i Kapsch:s system. 
 Vilken förbättring kan fås av bildernas utseende med hjälp av HDR och 

tone mapping? 
 

Målet med arbetet är att lära sig vad olika HDR och tone mapping-algoritmer har 
för effekter på bilder och att skapa ett program som tillämpar dem. Dessutom att 
utvärdera huruvida HDR-tekniken kan bidra till förbättringar för Kapsch. Målet 
har uppnåtts när Kapsch anser att tillräckliga bevis erhålls över hur HDR och tone 
mapping påverkar resultaten i deras system. Kapsch hade följande krav på 
algoritmen på vad den skulle klara av: 

 Klara av bilder i gråskala 

 Är snabb och har kort beräkningstid. 
 Förbättra bilder visuellt i flera olika situationer (dag, natt, dimma, smuts, 

med mera) 
Eller: 
 Förbättra bilder för användning i algoritmer, också känt som 

maskinläsning. 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Examensarbetet innefattar inte skapande av ett nytt komplett system åt Kapsch, 
inte heller att utveckla hårdvara, optik eller mjukvarukoordination för detta. 
Eftersom det finns många olika HDR och tone mapping-algoritmer kommer 
författarna i detta arbete koncentrera sig på några få algoritmer. 
 
Följande punkter innefattades inte av examensarbetet: 

 Utvecklande av ett större och mer komplicerat bildbehandlingsprogram. 
 Stöd för många filformat, färgrymder, pixelformat med mera. 
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1.4 Disposition 

 

Dispositionskapitlet beskriver upplägget och innehållet i rapportens kommande 
kapitel. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel behandlar både grundläggande kameragrunder och termer inom 
bildbehandling som är bra att veta när man läser denna rapport då dessa områden 
berörs frekvent i rapporten. 

Bildsensorn 

Kapitlet förklarar hur bildsensorn kan vara uppbyggd i kameror och hur de 
fungerar. Dessutom tas termer upp som berör just bildsensorn, som exponering, 
upp.  
 

Bildbehandling 

Detta kapitel förklarar grundläggande begrepp som bland annat bitdjup, 
färgrymder, skärpa, kontrast och dynamiskt omfång med mera. Läsaren kan bättre 
förstå problem och teknikens gränser med algoritmerna om man känner till vad 
som ändras i en bild.  
 

HDR-teori 

Kapitlet förklarar kortfattat nutidens kamerateknologi och dess begränsningar. 
Det utreds vad som menas när man pratar om HDR och på vilka sätt man kan 
skapa HDR-material.  
 

Tone mapping-teori 

Kapitlet informerar om tone mapping och vad detta innebär. Det tas även upp en 
känd tillämpning av detta som kallas gammakurva. 
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1.4.2 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur författarna valt att genomföra arbetet. De beskriver 
den arbetsmetod de valt att följa samt varför. Kapitlet beskriver också hur 
sökandet av information gått till samt de förutsättningar författarna haft sen 
tidigare. 
 

Arbetssätt 

Stycket börjar med att förklara vilket arbetssätt som valdes för detta arbete samt 
vad detta innebar för arbetet. Det beskrevs även fortsättningsvis hur arbetssättet 
gått till.  
 

Informationssökning 

I kapitlet om informationssökning beskrivs det hur författarna har gått tillväga för 
att hitta information, och vilka olika medier som använts. Kapitlet fortsätter med 
att kortfattat förklara de olika mindre utredningsrapporterna som skapats under 
arbetets gång. Det beskrivs även varför de skapades och vad de handlat om. 
 

Praktiskt 

I kapitlet beskrivs de förutsättningar och tillgångarna författarna haft. I början 
beskrivs olika program som använts under arbetets gång. Det beskrivs hur 
programmen använts och varför de användes. Kapitlet fortsätter med att närmare 
förklara programmet LuminanceHDR, som varit det huvudsakliga utredande 
verktyget under arbetet. Det förklaras vad det är för program och hur man kan 
använda det. Sist beskrivs hur författarna gått tillväga för att skapa ett eget 
program med olika funktioner för bildbehandling.   
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1.4.3 Resultat och analys 

Kapitlet “Resultat och Analys” beskriver det resultat som författarna erhållit under 
arbetets gång samt författarnas analys av resultatet. 
 

Undersökning av RAW och JPEG 

I Undersökning av RAW och JPEG beskrivs de två vanligare bildformaten, RAW 
och JPEG. Det tar upp skillnaderna mellan formaten samt visar med exempel de 
skillnader som fås vid tone mapping av de olika formaten.  
 

HDR 

Kapitlet börjar med att beskriva resultaten de olika HDR-algoritmerna tillgängliga 
i LuminanceHDR skapar. Det ges bland annat exempel på hur de båda 
algoritmerna skiljer sig åt vid samma förutsättningar. 
 
Fortsättningsvis förklaras vad olika responskurvor innebär för en bild och ger 
exempel på detta. Även skillnaderna som kan uppnås med hjälp av olika 
viktkurvor vid HDR-skapandet utreds. Vidare visas effekter av att tone mappa en 
bild med och utan HDR-egenskaper. Det visas exempel där man kan se fördelarna 
med HDR. Vidare förklaras även varför den HDR-teknik författarna använt inte 
är helt lämpad för det ändamål Kapsch tänkt använda tekniken till.   
 

Tone mapping 
Kapitlet börjar med att beskriva de olika krav för en tone mapping algoritm som 
Kapsch har. Fortsättningsvis förklaras även de effekter tone mapping kan ha då 
man använder den på en enskild vanlig JPEG-bild. Algoritmerna som fanns 
tillgängliga i LuminanceHDR demonstreras samt hur dessa är tänkta att fungera.  
 

Applicerad tone mapping 

I detta kapitel förklarar författarna vilka tone mapping-operatorer som fungerade 
bäst i olika system som exempelvis OCR-kameran och VD-kameran. 
 

Skapande av testprogram 

Kapitlet beskriver det program som skapades under arbetet. Det beskriver de val 
författarna gjorde samt de krav som fanns på programmet. Vidare beskrivs även 
hur författarna gått tillväga under utvecklingen av programmet. 
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1.4.4 Diskussion och slutsatser 

I kapitlet “Diskussion och slutsatser” beskrivs författarnas egna åsikter om 
examensarbetets utförande och resultat. 
 

Resultatdiskussion 

I kapitlet Resultatdiskussion delar författarna sina tankar om det uppnådda 
resultatet med detta arbete. Det behandlar vad författarna tycker att HDR och 
tone mapping har för påverkan, samt vad tekniken kan bidra med. Det diskuteras 
även om valet av tone mapping-algoritm. 
 

Metoddiskussion  

I detta kapitel diskuteras den metod författarna valde för detta arbete. Det 
diskuteras hur metoden har påverkat resultatet och hur det hjälpt till att uppnå 
syftet med rapporten. Det nämns också om olika förändringar som skett med våra 
uppgifter under arbetets gång. 
 

Slutsatser och rekommendationer 

Här diskuteras de undersökningar som utförts i arbetet samt några av de slutsatser 
som författarna har dragit. Det diskuteras om det program som skapades och hur 
författarna tycker att det bör vidareutvecklas. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel beskrivs information som läsaren kan behöva för att förstå detta 
examensarbetes resultat. Informationen har samlats in från olika källor under den 
tid arbetet pågått. 

Termer i fet stil förklaras även i Terminologikapitlet i slutet av rapporten. 

 

2.1 Dynamiskt omfång 

Det finns många sätt att tekniskt öka det dynamiska omfånget, både med hårdvara 
och med andra knep. Det dynamiska omfånget brukar mätas med f-stops eller 
kontrastförhållande. Vi fokuserar oss enbart på måttet kontrastförhållande i 
denna rapport.[7] 
 
Föreställ dig en fotocell som en låda och fotoner som pingisbollar, vid exponering 
kommer lådan att börja fyllas på med pingisbollar. Den mörkaste ljusnivån som 
bildsensorn klarar av att urskilja från helt mörker kallas för ”black level”. Om vår 
låda stod på en våg blir ”black level” den nivån när vågen först känner av en vikt. 
Lådan fylls sedan upp och blir lådan full kommer pingisbollarna att rulla över 
lådkanten. Händer detta har lådan/fotocellen blivit överfull, man säger då att 
fotocellen blivit mättad. En mättad fotocell kan inte rymma fler pingisbollar och 
den maximala vikten vågen kommer att känna av är nådd, och således kan den inte 
urskilja om fler pingisbollar hamnar i lådan. Denna nivå är känd som ”white level” 
och är den maximala ljusnivån sensorn klarar av att känna av. Så en större 
låda/fotocell skulle då ge möjlighet till flera olika mätbara nivåer innan man når 
denna ”white level”. Det är detta spann, eller omfång som det också är känt som, 
från minimal till maximal ljusstyrka i en bild som kallas för dynamiskt omfång. [7] 
 
Kontrastförhållande är ett mått på det maximala antalet fotoner en fotocell kan 
fånga upp, delat på mängden fotoner som krävs när en fotocell först uppfattar 
dem. Av 1000 fotoner, och om man har noggrannheten att kunna urskilja enskilda 
fotoner, kommer kontrastförhållandet att bli 1000:1. I nuläget är det inte möjligt 
att kunna räkna enskilda fotoner. Människans ögon klarar teoretiskt av att se ett 
omfång på ca 16.7 miljoner:1.[7] 
 
Skillnaden mellan två f-stop nivåer kallas ofta för ett EV, som står för 
exponeringsvärde. Med exponeringsvärde menas mängden ljus som totalt 
träffat/exponerat bildsensorn (komponent med miljontals fotoceller). En ökning 
eller sänkning av EV sker då antingen av att bländar- och slutaröppningen blir 
större, eller av att dem är öppna under en längre tid. Olika kombinationer av detta 
kan således ge samma EV. En skillnad i 1 EV mellan två bilder betyder att den ena 
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bilden har blivit exponerad dubbelt så mycket. 2 EV betyder att den ena blivit 
fyrdubbelt exponerad, och 3 EV åtta gånger exponerat och så vidare.[8] 
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2.2 HDR-teori 

 
Alla bildupptagningsapparater har ett begränsat omfång dem klarar av att fånga 
och spara undan på bild. I digitalkameror är det både bildsensorn och ADC:n 
(Analog-Digital Converter) som begränsar det möjliga dynamiska omfånget att 
fånga på bild samt att spara undan. 
 
I nuläget finns det bildsensorer med ADC:er med 10-bitars och 14-bitars 
upplösning. Dessa kan teoretiskt ge ett dynamiskt omfång på 210-214:1 i 
kontrastförhållande i bilderna. I praktiken, när man räknat bort allt brus, blir den 
faktiska siffran närmare ett kontrastförhållande på 25-29:1. Sammanslagning av 
flera vanliga bilder som tar olika områden av det dynamiska omfång bra kan med 
fördel slås ihop till en HDR-bild. Det teoretiskt dynamiska omfånget en HDR-bild 
kan ha blir nästintill oändligt stort, men är givetvis begränsat till de dynamiska 
omfång kameran kan fånga upp. Filformaten som HDR-bilder sparas i har en 
kapacitet på att ha upp till 96bitars infomration per pixel (även kallat bpp), vilket 
ger väldigt många nivåer varje pixel kan anta. HDR-bilder är i det nuvarande läget 
den enda standardlösningen att koda och spara undan ett nästan obegränsat 
dynamiskt omfång på utan att få problem med färgreduktion.[7] 
 
I nuläget finns det heller inga bildskärmar som kan visa HDR-material korrekt då 
många bildskärmar har ett begränsat omfång som de klarar av att visa korrekt. Det 
är därför viktigt att skala ner en stor HDR-bild till någon mindre bitupplösning, då 
en sådan bild har alldeles för många nivåer för en vanlig bildskärm att visa. Denna 
nedskalning av nyanserna kallas för tone mapping och förklaras mer utförligt i 
kapitel 2.4. [9] 
 

2.2.1 Grundmaterial för HDR 

I en modern kamera möter man ofta problemet att få detaljerad information i 
bildens alla pixlar. Eftersom man måste ställa in kamerans sensor efter det rådande 
ljuset står man oftast inför valet att över- eller under-exponera olika delar av 
bilden då det finns olika ljuszoner i en bild. Ett exempel är om man står i ett 
normalbelyst rum och tar en bild ut genom ett fönster. Bilden kommer då 
antingen bli bra i rummet, men mycket överexponerad utanför fönstret, eller vice 
versa. Detta är ett av flera problem som går att lösa med hjälp av HDR. 
 
High Dynamic Rangeing(HDR) kan rakt översättas till svenska som högt 
dynamiskt omfång. Det författarna anser vara definitionen för HDR är ett 
dynamiskt omfång större än vad som normalt kan fås med enskild exponering 
med en kamera. Mer om definition finns att läsa på [10]. 
 
Principen för en HDR-kamera är att den tar flera vanliga bilder, även kallat för 
Low Dynamic Range (LDR)-bilder, i snabb följd och sätter ihop dessa till en 
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bild. Bilderna tas dessutom med olika slutartider vilket krävs för att få HDR-
material. Varje enskild LDR-bild bör ha fått tydliga och klara delar i bild av det 
man önskar ha med i HDR-bilden. Den bild med kortast exponeringstid skall då 
inte ha några överexponerade områden och bilden med längst exponeringstid bör 
ha tydliga detaljer i de mörkaste områdena om hela bilden skall bli tydlig.[9] 
 
Med flera olika exponeringstider kan HDR-algoritmen bättre förstå hur kameran 
som tog LDR-bilderna översatte ljus till digitala värden.[9] HDR-algoritmen kan 
då jämföra och eventuellt ta bort pixlar som blev för ljusa eller för mörka från 
LDR-bilderna. Genom att kombinera varje område som blev välexponerat kan 
man skapa en bild som varken är över- eller underexponerad i något område.[11] 
Figur 1 demonstrerar exemplet ovan med att ta en bild ut genom ett fönster samt 
resultatet av hur fyra LDR-bilder kombinerats till en HDR-bild. 

Figur 1. Bild A: referensbilden, överexponerad så man ser valvets 
detaljer väl. Bild B: -1 EV ifrån bild A (halverad exponeringstid från bild 

A). Bild C: -2 EV, halverar insläppt ljus ytterligare från bild B. Bild D: -3 EV släpper in 
åtta gånger mindre ljus och bilden har nu inga överexponerade områden. Nu behövs 
det inte tas fler bilder för att skapa en detaljerad HDR-bild. Bild E: Den slutgiltiga 
HDR-bilden.[9] 

HDR klarar även av att spara undan ett större dynamiskt omfång än vanliga LDR-
bildformat, tack vare hur bilddata sparas i minnet. Istället för att pixlarnas värden 
sparas som heltal använder HDR-formaten istället flyttal. Om en vanlig bild skulle 
få ett större bit djup kommer dessa bitar användas för att dela in omfånget i 
mindre delar och skapar ett mer finfördelat intervall. Mörkare toner kommer att få 
högre precision men ljusare toner blir lidande. HDR-bilder undviker detta 
dilemmat då den använder tonvärden som är proportionella mot den sanna 
ljusstyrkan av objektet man fotograferat. Detta skapar istället jämna mellanrum 
genom hela det dynamiska omfånget, och således utökas hela det dynamiska 
omfånget. Det förutsätter givetvis att det fanns ett brett omfång i originalbilderna 
till att börja med.[9] 
 
Det finns andra metoder för att skapa HDR-material än via flera exponeringar. 
Andra metoder finns för att skapa HDR-bilder, bland annat i videokameror där 
tidsåtgången är viktig för att hålla en stabil bildhastighet. En metod är att man kan 
“nypa” fast pixlarna till vissa nivåer så de inte överstiger dem, och således 
exponeras alla pixlarna men hindras från att bli överexponerade tidigt i 
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exponeringen. Kapsch berättar att de tänkte införskaffa en kamera de varit 
intresserade av hos deras leverantör som har pixlar som är logaritmiskt känsliga 
för ljus, således växer överexponerade områden i bilden extremt långsamt. 
 

2.2.2 Hur HDR-bilder skapas 

Bilder sparade i JPEG-format har ett bitdjup på 8-bitar för varje färgkanal, vilka 
representeras av diskreta nivåer mellan 0 och 255. Detta är ett smalt område och 
ger inte möjlighet att spara ett större dynamiskt omfång med dessa begränsningar. 
Dessutom anses just värdena 0 och 255 opålitliga då dessa är under- eller 
överexponerade, och man vet inte med hur mycket. HDR-bilder har upp till 
96bitars information per pixel vilket ger 32 bitar för varje grundfärgskanal rött, 
blått och grönt. Detta ger betydligt fler nivåer att kunna detaljera en bild med och 
kan ge ett väldigt brett dynamiskt omfång.  
 
För att bättre uppskatta en HDR-bild utifrån dessa data räknar man ut ett 
medelvärde av radians (mängd ljus resandes från objektet man observerar) från en 
enskild pixel ur alla originalbilderna samt ignorerar över- och underexponerade 
pixelvärden. För att detta skall fungera och undvika fel i bilden måste varje pixel 
befinna sig på exakt samma koordinat i varje originalbild. Detta är nästan en 
omöjlig bedrift då kameran kan flytta på sig mellan tagningar. För att få bästa 
resultat på HDR-bilden och minimera problem från rörelser kan man använda en 
algoritm som lägger dem rakt på varandra. En vanlig sådan inom HDR är en 
Mean Threshold Bitmap(MTB)-algoritm som letar efter gemensamma 
kännetecken av objekt i en bild.[12] 
 
Efter att bilderna ligger rakt kan själva skapandet av HDR-bilder börja, vilket 
består av ett fåtal men komplicerade steg. Tidigare i rapporten nämndes radians, 
vilket förklarades som mängden ljus som färdas från objektet mot kameran. Det 
första steget handlar om att skapa en så kallad “radiance map”, vilket är en bild 
som skall representera ljuset som kom från scenen. Det algoritmen har att utgå 
ifrån för att skapa denna bild är flera LDR-bilder med olika exponeringstider. 
Viktigt är att finns ett linjärt samband mellan infallet ljus och uppfattat ljus i 
bilderna, vilket kan ordnas med en “inverted camera response”-funktion som 
förklaras i nästa kapitel.  

 
När väl ett linjärt förhållande på alla bilderna finns kan man nu beräkna ljuset ifrån 
scenen då man vet irradiansen (mängd ljus som bestrålat en yta) i varje enskild 
pixel. Radians kan då fås genom en ekvation om man vet irradiansen av något. 
Om man gör detta för alla pixlarna har man fått en HDR-bild, som även är känd 
som en “radiance map”. [12] 
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2.3 Tone mapping-teori 

Tone mapping av HDR-bilder handlar om att skala ner och utnyttja det 
begränsade dynamiska omfånget som en vanlig bild har fast ändå behålla det 
mesta av detaljrikedomen.[9] Tone mapping-algoritmer kan delas in i två olika 
huvudkategorier, globala och lokala. Globala operatorer är ofta enkla och snabba, 
och gör samma förändring på varje pixel oberoende av vad dess värde var och var 
i bilden den ligger. Ett exempel på en enkel global tone mapping operator är så 
kallad en “tonal curve”. Det finns många namn på dessa “tonal curves” och hur 
de påverkar en bild. Kurvans uppgift är att ge ett bildvärde på pixlarna som 
kommer in ett annat värde ut.[7] Figur 2 visar hur en sådan här ”tonal curve” kan 
se ut. 
 

 
Figur 2. En tonal curve som visar vad inmatade värden mappas om till för värden i 
slutbilden. Detta är den enklaste formen av tone mapping. [13] 

 

Lokala operatorer tar till skillnad från globala hänsyn till en pixels omgivning när 
den mappar om. En pixels nya värde bestäms delvis från ett globalt perspektiv, 
men påverkas av om den ligger i ett mörkt eller ljust område. Generellt är dessa 
operatorer långsammare än globala, men skapar ofta resultat med kraftigare 
effekter i sig. Den lokala kontrasten blir oftast mer naturlig, och våra ögon 
uppmärksammar lokal kontrast då ögat är känsligare för den formen av 
kontrast.[10] 
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2.3.1 Gamma 

En gammanivå är ett värde som visar på en slags förstärkning eller dämpning som 
görs på tonvärdena. Värdet visar på ett samband mellan vilken luminans som finns 
i slutbilden jämfört med vad kameran fångade vid fotoögonblicket. Gamma 
definieras som Vout = Vin

gamma, där Vout är det utmatade luminansvärdet och Vin är 
det inmatade luminans värdet. Ett gamma på 1 betyder att ett linjärt samband 
mellan infallet och uppfattat ljus (luminans) finns. Ett gamma lägre än 1 ger 
upplevelsen att skuggor blir ljusare och ett gamma större än 1 upplevs som att 
högdagarna (starka ljusa områden) i bilden blir mörkare.[14] 

 

När en kamera tar en bild skall denna sparas undan i minnet. I de flesta kameror 
kan man välja att spara den som en RAW-fil eller en JPEG-fil. En bild i RAW-
format behåller det linjära sambandet mellan infallet och uppfattat ljus och gör 
således inget med gamma. En bild i JPEG-format kräver att bilden komprimeras. 
Kameran kommer då att justera bilden med gamma, och manipulera med 
förhållandet av infallet och uppfattat ljus. Justeringen görs så att bilden upplevs 
och uppfattas mer som hur scenen skulle sett ut i verkligheten. Detta görs för att 
våra ögon inte uppfattar ljus som en kamera gör, vilket är linjärt. Våra ögon är 
betydligt känsligare för mörka toner än ljusa toner och därför justeras vilka nivåer 
bilden kan anta och ett gamma lägre än 1 väljs.  

 Justeringen kameran gör kallas för gammakodning. En extra fördel med 
gammakodning förutom att bilden ser normal ut för våra ögon direkt i kameran, 
är att det även krävs färre bitar. JPEG-bilder använder 8-bitars djup (=256 nivåer) 
för tonomfånget då den är gammakodad för upplevelsen av ett enhetligt intervall. 
Hade vi istället använt linjärkodning på bilden hade 11-bitars djup (=2048 nivåer) 
krävts för att det ska se enhetligt ut på samma sätt. Figur 3 visar dessa olika 
kodningsmetoders tonomfång och ett exempel på skillnaden. [14] 
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Figur 3. Övre bild: Övre skalan visar hur en 5-bitars(32 nivåer) linjärkodad tonomfång 
ser ut. Den nedre skalan visar ett 5-bitars gammakodat tonomfång. Nedre vänstra: 
Hur en linjärkodad RAW-bild ser ut. Nedre högra: En gammakodad JPEG-bild 
skapad ifrån RAW-bilden till vänster.[14] 

 

För att återfå ett linjärt förhållande utifrån media som blivit gammakodat måste 
man korrigera för detta. De flesta bildformaten har någon form av 
gammakodnings-information inbäddade i sig, och det är denna information 
bildskärmar, grafikkort och liknande använder för att kunna återge det linjära 
förhållandet igen. Det man behöver göra för att återspegla hur bilderna såg ut i 
verkligheten är att göra en gammakorrektion på dem.[14] 

 

2.3.2 Viktade kurvor 

Vid skapandet av en HDR-bild utifrån flera olika LDR-bilder (t.ex. JPEG eller 
RAW direkt ifrån kameran) vill man veta vilka områden i bilden som är normalt 
exponerade, samt vilka områden som är över- och underexponerade. Detta för att 
man bara ska få med normalt exponerade områden i en HDR-bild, vilket är det 
som gör hela bilden tydlig. Genom att tilldela “vikter” som det kallas inom 
matematiken kan man specificera hur viktiga vissa pixelvärden är. Inom 
bildbehandling finns det många olika typer av dessa så kallade viktade 
exponeringskurvor, vilka hjälper till med att släcka ut över- och 
underexponerade områden samt brus. [15] Figur 4 illustrerar tre vanliga viktkurvor 
som använts genom projektets gång. 
 

 
Figur 4. Vänster: En triangulär viktkurva som släcker ut alla över- och 
underexponerade pixlar. Denna är den vanligaste använda kurvan. Mitten: En 
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Gauss-formad kurva. Tilldelar mer jämnt fördelade vikter till alla toner. Höger: En 
Platå kurva som förstärker alla normalexponerade toner ungefär lika mycket. 
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2.3.3 Kamerarespons 

En annan kurva som existerar är en så kallad ”camera response curve”, vilket 
visar förhållandet mellan infallet ljus och det motsvarande pixelvärdet pixlarna får 
i en kamera. Kurvan visar på hur en kameras sensor reagerar på mängden infallet 
ljus (irradiansen) och vilket värde pixlarna fått efter att bilden sparats i kameran. 
Själva bildsensorerna i kameror fungerar godtyckligt linjärt, så att storleken på 
laddningen som uppstår i varje fotocell är proportionerlig mot antalet fotoner som 
träffat den. För att skapa en HDR-bild är det ytterst viktigt att ha en linjär relation 
mellan den mängd infallande ljus som träffade bildsensorn (luminansen) och de 
motsvarande pixelvärdena som fås. [16]  
 
Gammakorrektion på bilder som blivit gammakodade görs med hjälp av en 
inverterad camera response curve, som är raka motsatsen mot kamerans 
responskurva. Om man inte vet exakt hur kameran betedde sig vid olika 
exponeringar är det nästan omöjligt att hitta en exakt invers till den. Det räcker 
dock med att komma nära det ursprungliga utseendet på responskurvan med 
inversen för att få ett bra resultat, det går trots allt bra att göra HDR-bilder utifrån 
JPEG-bilder från internet där kameramodellen inte alltid är känd. [15] Alla 
kamerors responskurvor är väldigt lika varandra. Detta gör att man kan använda 
några olika vanliga kurvor som man tror passar bäst till den responskurva man har 
i kameran. Detta gör att man förlorar en viss noggrannhet men duger i de flesta 
bildbehandlingsfall.[15] Figur 5 visar hur våra ögons respektive hur en bildsensors 
responskurva ser ut. 

 
Figur 5. Bilden demonstrerar hur våra ögon (blå kurva) upplever ljus, där en 
känslighet för mörka toner finns. Bildsensorn (lila kurvan) har ett linjärt förhållande. 
Detta linjära förhållande är det förhållandet en bild behöver när det når ögat för att se 
naturlig ut. Dagens bildskärmar klarar inte av att återge linjärt, så bildskärmar är 
gammajusterade med den blåkurvan, fast speglad i den lila linjen. 
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3 Metod och genomförande 

 

I projektets inledande skede hade författarna ett möte med handledare Björn 
Crona och avdelningschef Peter Johansson på Video & Roadside avdelningen på 
Kapsch. Där bestämdes vad arbetet skulle innefatta och vilken tidsplan författarna 
hade för att utföra detta på. Under arbetets gång har ett par kortare möten ägt rum 
på Kapsch för att dirigera arbetet och diskutera de resultat författarna kommit 
fram till vid dessa tidpunkter. 

 

3.1 Arbetssätt 

Den huvudsakliga arbetsmetoden som användes av författarna under 
examensarbetet kallades aktionsforskning.[17] Aktionsforskning innebär att den 
införskaffade kunskapen som författarna hittat kommer från att ha studerat annan 
litteratur inom området, samt från praktiskt arbete. Med aktionsforskning ämnar 
man att förändra den verksamhet man själv är involverad i, alltså syftar det till att 
vårt bidrag kan skapa förändring. Detta passade författarna då de inte lyckats hitta 
litteratur inom exakt det område som arbetet innefattade. Aktionsforskning valdes 
då området till stor del är okänt för författarna och krävde mycket arbete med att 
utreda hur HDR och tone mapping fungerar, samt att pröva sig fram hur man kan 
skapa sådana algoritmer.[18] 
 

Många empiriska försök har genomförts på grund av bristfälligt med 
dokumentation om de programvaror författarna kom att använda som referenser. 
För att jämföra konsekventa resultat samt att hitta den ”bästa” bilden i olika 
situationer krävs många varierade tester med olika inställningar för att observera 
alla möjliga effekter av dessa val. 
 

3.2 Informationssökning 

För att hitta litteratur om HDR och tone mapping användes huvudsakligen 
tjänsten Primo, vilket är Högskolebibliotekets söktjänst för att hitta vetenskapliga 
artiklar och böcker. Primo ger tillgång till olika samlingar av bibliotek fyllda med 
rapporter, böcker, forskningsrapporter med mera. Den information som 
inhämtats ur vetenskapliga artiklar och böcker inom området har bevisligen 
nämnts i flera andra källor, som bekräftar varandra och validiteten av 
informationen. 
 

Även en vanlig sökmotor har använts för att inhämta mer information om 
specifika områden, exempelvis om algoritmer och kamerans interna maskineri. 
Annan information om vanliga grunder har inhämtats med hjälp av sökmotorn. 
Även information om stycken i vårt arbete som inte anses vara vanliga ämnen, då 
ingen litteratur skrivits om det ännu, har inhämtats med en sökmotors hjälp 
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3.2.1 Utredningsrapporter 

Under arbetets gång har olika mindre rapporter skapats i ett dokumenterade syfte. 
Även enskilda utredningar över olika områden blir självständiga och separerade 
ifrån den stora rapporten. Detta gör det bland annat lättare för både företaget och 
studenterna att förstå de slutsatser man tidigare dragit. 
 
Den första rapporten avhandlade olika kommandon som testats i samband med 
att förbättra bildkvalitén från en gråskalekamera med inbyggd HDR-funktion. 
Rapporten ger olika exempel på kommandon som användes och de resultat som 
uppnåddes. 

 
En rapport om skillnader i tone mapping har också skapats. Rapporten visar 
skillnader mellan olika tone mapping-algoritmerna samt vilka resultat som kan fås i 
vissa situationer. Den sista rapporten handlade om skillnader vid användning av 
JPEG eller RAW-bilder som grundbilder till skapandet av HDR-material. Det ges 
exempel på olika situationer och visar resultat som kan uppnås med de olika tone 
map-algoritmerna. Dessa rapporter ligger under kapitlet ”Bilagor” i denna rapport. 

 

3.3 Praktiskt 

3.3.1 Installation och arbetsmiljö 

För att kunna undersöka effekter av HDR, Tone mapping och andra 
bildbehandlingsmetoder krävs det verktyg som klarar av detta. Verktyg som 
behövdes är ett bildbehandlingsprogram med fokus att skapa HDR-bilder som 
kan applicera tone mapping på dem. Med önskemål från Kapsch fick 
programvarorna gärna vara open-source, för att undvika dyra licenser, men även 
så att författarna skulle kunna studera kod. 
 

Det visade sig finnas program som både kostade pengar och som var gratis. 
Författarna skaffade flera olika utvärderingsversioner av programvaror som 
easyHDR och Photomatix. Fast dessa gör ett bra jobb med algoritmerna är dem 
mest till för att göra bilder mer visuellt vackra. Dessutom kostar fullversionerna 
och är inte open-source. En baktanke författarna hade var att även bilder vackra 
för våra ögon inte nödvändigtvis fungerar väl för så kallat ”machine vision”. 
 

Ett program som snabbt verkade intressant var LuminanceHDR, ett gratis open-
source program med ett blandat urval av tone mapping-algoritmer. En del 
beskrivs som mer ämnade för ”machine vision” och en del mer ämnade för att 
göra bilder mer detaljrika. 
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Förutom ett bildbehandlingsprogram krävdes också annan mjukvara för att 
utveckla och pröva intressanta idéer och lösningar i. Microsoft Visual Studio 2012 
har använts för att skriva och köra kod i. Även kodexempel från internet som 
påstås göra en del bildbehandling har körts och testats i Visual Studio för att se 
resultaten. MatLab har också använts i en viss utsträckning för sin enkla miljö att 
testa idéer i. MatLab har även många färdiga funktioner har programmet använts 
då författarna tittat på mer komplex matematik som exempelvis gaussisk pyramid 
och oskarp maskning. 

3.3.2 LuminanceHDR 

För att lättare kunna se hur olika algoritmer för HDR och tone mapping påverkar 
ett bildscenario användes programmet LuminanceHDR, vilket är ett program med 
öppen källkod.[19] Detta program kräver att man matar in ett antal testbilder för 
att fortsätta. Författarna har testat allt ifrån en enskild bild och upp till 29 bilder 
utan problem. Efter detta måste man tilldela slutartider till bilderna om de inte 
redan är angivna i bildfilerna. Utöver detta finns det flera andra inställningar att 
ändra på. Exempelvis kan man välja olika vikter som pixlarna ska ha, hur 
responskurvan till kameran som tagit bilden sett ut och vilken HDR-algoritm man 
vill använda. Figur 6 visar diverse inställningar LuminanceHDR har vid skapandet 
av en HDR-bild. 

 
Figur 6. Inställningar i LuminanceHDR där även arbetsförloppet visas. 
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Dessa inställningar kan man inte justera på alltför mycket i detta program. Fokus 
på detta ligger i tone mapping-steget, där valmöjligheterna blir flera. Programmet 
erbjuder för nuvarande nio olika tone mapping-algoritmer, varje algoritm har sitt 
eget arbetssätt vilket medför att ingen av dem har några gemensamma 
inställningar. Figur 7 visar att det exempelvis finns tre olika inställningar i 
algoritmen Mantiuk06, i algoritmen Drago finns enbart en.  

 
Figur 7. Vänster: Mantiuk06-algoritmen med sina fyra alternativ. Höger: Drago-
algoritmen med sin enda inställning. 

3.3.3 Konstruktion av bildbehandlingsprogram 

Det har varit önskvärt att skapa ett enklare bildbehandlingsprogram för 
behandling av bilder. Programmet var tänkt från början att använda sig av en tone 
mapping-algoritm samt andra vanliga binldbehandlings-funktioner.  
 
För att slippa använda alla gamla funktioner och bibliotek som LuminanceHDR 
använt och för att utvecklingen av programmet skulle ge mer att lära ut till 
författarna har målet varit att skriva det på ett eget sätt. Kod som har hämtats på 
annat håll var inte anpassat för vårt program, utan korrigering och anpassning av 
koden har behövts göras. 
 
Dessutom var inte alla funktioner önskvärda att ha med i den slutgiltiga upplagan. 
Att bygga upp programmet från början har gett många idéer och tips om hur man 
bäst löser problem med avseende på modularitet och effektivitet. Att byta 
klassbibliotek till något mer generellt och väl distribuerat samt att ändra hur vi 
sparar bilddata i minnet har varit en lärorik process. Att programmera grunderna 
har gett insikt i vad stegen är för att åstadkomma bildbehandling på högre nivåer 
ur ett kodningsperspektiv för författarna. 
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4 Resultat och analys 

 

En av de första frågorna författarna behövde få svar på var “Vilka HDR och tone 
mapping algoritmer finns det och vad gör dem?”. Det fanns ett önskemål från 
företaget att undersöka gratis open-source program för att undvika dyra licenser. 
Det visade sig på ett wiki(uppslagsverk på internet) över bildbehandlings program 
som både har HDR och tone mapping funktioner att endast tre var gratis och 
open-source.[20] LuminanceHDR valdes då det hade flest funktioner utav de tre 
valen. Två av programmen använde biblioteket PFS, som är skrivet av Rafal 
Mantiuk som varit aktiv inom forskning av bland annat HDR och tone mapping. 
Alla experiment beskrivna i detta kapitel har utförts av författarna. Vissa 
originalbilder har hämtats från andra källor för att demonstrera olika 
problemområden. 
 

4.1 HDR 

4.1.1 HDR-algoritmerna 

I detta examensarbete har författarna bestämt sig för att använda bilder i RAW-
formatet där det har varit möjligt istället för JPEG. Dels då detta är det format 
Kapsch tar sina bilder i ifrån sina tullstationer samt att RAW har fler bitars 
representation än JPEG. Detta skapar bättre resultat då data inte blivit 
komprimerat eller borttaget ännu.[21] Figur 8 visar ett exempel på skillnad mellan 
en RAW och JPEG bild och ett mer utförligt test av dessa format kan du läsa i 
Bilaga 3 – HDR-functions in cameras. 
 

F
igur 8. Vänster: RAW-bilden ovan som blivit tone mappad med Fattal. Höger: JPEG-
bilden tone mappad med Fattal. 

 
LuminanceHDR har två olika HDR algoritmer man kan använda för att skapa 
HDR-material på, Robertson eller Debevec. Vid skapandet av en HDR-bild får 
man valet att manuellt välja viktkurva och kamera responskurva, eller välja en 
färdig profil. När många bilder användes med olika exponeringar (i detta exempel 
29 stycken) för att skapa en HDR-bild blev resultatet av bilderna ganska likvärdigt 
med de korrekta inställningarna för båda algoritmerna vad gäller utseende och 
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detaljrikedom. Men när de rekommenderade antalet av bilder användes vid 
skapandet av HDR-bilder, vilket är tre stycken, blev det större skillnader mellan 
algoritmerna. I många av Robertson-bilderna uppstod det dessutom konstiga 
nyansförändringar, och i hälften av dem uppstod kraftiga nyansskiftningar som 
liknar band. Bilderna blev också generellt mer pixliga och dessutom fick bilderna 
kromatisk aberration (enskilt färgade pixlar i rött, grönt eller blått). Debevec-
algoritmen skapade bilderna utan dessa problem och bilderna upplevdes mindre 
manipulerade och att ha ett mer naturligt utseende. Robertson-algoritmen tog 
dessutom längre tid att exekvera än vad Debevec-algoritmen gjorde i alla tjugotal 
testfallen. 
 
Debevec ansågs fungera bättre om inte jämlikt mot Robertson i samtliga testfall, 
även när Robertson hade en stor mängd bilder fanns där observerbara och 
oönskade effekter, där Debevec hade inga. Författarna beslutade sig därför att 
använda sig av Debevec-algoritmen genom arbetet. Figur 9 demonstrerar 
skillnaderna mellan Robertson och Debevec algoritmerna och visar hur några 
HDR-bilder blev med hjälp av de olika algoritmerna. 

 

 

 
Figur 9. Tre bilder där vi testat effekterna av Robertson och Debevec. 
Kyrkorumsbilden är skapad utifrån 29 olika exponerade LDR-bilder, stugbilden och 
korridoren skapades utifrån tre. Vänster: Bilder skapade med Robertsons HDR-



Resultat och analys 

29 

algoritm. Notera överdrivna röda nyanser i kyrkorummet och konstiga 
nyansskildringar i himmelen ovanför stugan och i korridoren. Höger: Bilder skapade 
med Debevec:s HDR-algoritm. Bilderna blir väl detaljerade oavsett antalet bilder man 
har haft att tillgå. Övre originalbilderna kommer ifrån [22], mellersta originalbilderna 
från [23] och nedre bilderna är tagna på Kapsch. 

4.1.2 Responskurvor 

Valet av responskurva är ett viktigt val om man önskar skapa bilder som ser 
normala och naturliga ut. I vissa bilder spelar detta ingen roll då maskinläsning 
inte kräver vackra bilder med rätt balansering av färger och ljusstyrkor. Av de tre 
olika valen som finns i programmet, “Gamma”, “Linear” och “Log”, bör man 
vanligtvis välja “Gamma” eller “Linear” om man jobbar med JPEG- respektive 
RAW-format. 
 
För att demonstrera vad dessa responskurvor gjorde visade författarna detta med 
att ta en JPEG och en RAW-bild på en ”Colorchecker” (färgkarta för att kalibrera 
färger med) med varierande responskurvor. RAW-bilderna behåller sitt linjära 
förhållande som nämndes i 2.3.1 och 2.3.3, så att ge RAW-bilderna en “Linear”-
respons gav mer verklighetstrogna bilder. JPEG-bilder blir mer verklighetstrogna 
med en “Gamma”-respons, då JPEG-bilder som tidigare nämnts blivit 
gammajusterade. Figur 10 visar jämförelsen mellan RAW och JPEG genom att ha 
samma inställningar och bara ändra på responskurvan mellan “Linear”-kurva och 
“Gamma”-kurva.  

 

 

Figur 10. Bilderna till vänster är JPEG-bilder och bilderna till höger är RAW-bilder. De 
översta bilderna har använt en “Linear” respons, de nedre en “Gamma” respons. 
Således bör den nedre vänstra bilden och den övre högra bör vara mer 
verklighetstrogna än de andra. Originalbilden är hämtad från [24]. 
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4.1.3 Viktkurvor 

Ett tiotal test gjordes för att se vilken påverkan valet av viktfunktionen hade på 
bilderna. LuminanceHDR erbjöd tre olika val av viktkurvor, “Triangular”, 
“Gaussian” och “Plateu”. Det visade sig att på enstaka LDR-bilder, både RAW 
och JPEG, att viktkurvan hade ingen inverkan alls i hur bilden blev. Användes 
istället flera LDR-bilder till skapandet av en HDR-bild spelade det stor roll vilken 
viktkurva som valts.  
 
För att demonstrera hur viktkurvornas påverkan på bilder har två serier av LDR-
bilder med tre bilder vardera använts för att visa på problemfall och effekter som 
kan uppstå. “Plateu”-kurvan kan ge mer starka vita och svarta nyanser än de andra 
två valen, då de mer extrema tonvärdena blir förstärkta mer som figur 13 visar i 
2.3.2. Viktkurvorna påverkar således mestadels det visuella intrycket av bilderna 
och inte själva innehållet i dem, om det inte råkar bli fel i dem som i stugbilden 
med den gråa solen nedan. 
 

“Triangular”-kurvan är det vanligaste valet och har inte gett några problem under 
de hundratals bilder som använts genom projektets gång. Figur 11 illustrerar 
skillnader mellan “Plateu”-kurvan och “Triangular”-kurvan i hur resultatet blev i 
den kinesiska trädgården samt i stugbilden. 

 

Figur 11. De övre bilderna har haft en “Plateu”-kurva applicerad på sig. Solen blir 
konstig i stugbilden, men lyktorna, bladen och himmelen i trädgården framträder mer. 
De nedre bilderna har använt en “Triangular”-kurva”.[23] 
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4.1.4 HDR har en förbättrande effekt 

Det som talar för att använda HDR jämfört med normalexponerade LDR-bilder 
är att HDR kan bidra till att det finns fler tydliga områden i bilderna. Detta 
demonstreras i figur 12. 

 

 

Figur 12. Övre: Visar den normalexponerade bilden utan någon tone mapping 
applicerad. Nedre Vänster: Visar en sammansatt HDR-bild som blivit tone mappad 
med Mantiuk06 algoritmen. Nedre Höger: Bild två visar en normalexponerad bild 
tone mappad på samma vis som HDR-bilden ovan.  
 

I figuren ovan finns den normalexponerade bilden som inte blivit tone mappad. 
Denna bild har ett tydligt problem i slutet av korridoren, nämligen den 
ankommande väggen går inte att urskilja. Den ihopsatta HDR-bilden och den 
tone mappade versionen av originalet klarar båda av att visa slutet på korridoren 
där den kommande väggen finns. 
 
Den sammansatta HDR-bilden är i detta exempel aningen mörk, vilket beror på 
att HDR-algoritmen har haft tillgång till många mörka bilder (låg exponering) vid 
sammansättningen. I den tone mappade versionen av den normalexponerade 
LDR-bilden kan man som tidigare nämnt se slutet på korridoren, den blir i 
jämförelse med originalbilden inte fullt lika färgmättad. 
 
Tone mapping av enstaka LDR-bilder ger ett bättre visuellt intryck, men hjälper 
inte direkt vid maskinläsning då ingen mer information tillförts. För det krävs det 
HDR-bilder. 
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4.1.5 Varför HDR med multipla exponeringar inte var lämpligt 

Som tidigare nämnt i 2.2.2 är det viktigt att kameran eller objektet inte skakas runt 
eller flyttas mellan tagningarna för att HDR-bilden skall bli skarp om man vill ta 
flera exponeringar. Man kan använda alignment-funktionaliteten som finns i 
LuminanceHDR, vilket lyckades reducera skakningarna som fanns bland bilderna. 
Detta tog över två minuter att justera sju högupplösta bilder nämnda ovan med 
denna funktion, vilket är lång tid för att vara till nytta.  
 
I arbetets tidiga skede var det tänkt att författarna skulle utföra experiment med en 
fördefinierad HDR-kamera, men det var lång leveranstid på denna vilket 
resulterade i att författarna fick ändra sin målsättning. Detta ledde till att HDR-
materialet fick skapas utifrån flera exponeringar istället för att skapas direkt i en 
videokamera och denna metod får substituera HDR-video. 

 
Videokameror kan ta HDR-material på andra sätt än via flera exponeringar som 
nämnts tidigare i 2.2.1. Flera exponeringar ger större omfång och möjliggör fler 
detaljer i varje bild, något videokameror inte kan i samma utsträckning. En 
videokamera författarna fick prova gav en något mer detaljerad bild med sitt 
HDR-mode påslaget än avstängt. I brist på mer utförlig dokumentation och att 
förstärkning av den lokala kontrasten inte kunde fås, ansågs det att just denna 
kamera inte bidrog med en tillräckligt betydande fördel i testmiljön. Figur 13 visar 
en jämförelse med kamerans HDR-mode både av- och påslaget. 

 

Figur 13. Vänster: Testmiljön får vår kamera med HDR-mode påslaget. Med några 
slumpvalda inställningar kan man nu notera lysrören i lampan väl. Höger: HDR-mode 
är avslaget. Det finns mer lokala kontraster här, men går inte att urskilja lysrören. 
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4.2 Tone mapping 

 
Det har visat sig finnas många olika tone mapping-algoritmer att använda. Men 
för att en algoritm skall vara användbar för Kapsch krävs det att algoritmen: 

 Klarar av bilder i gråskala 

 Är snabb, har kort beräkningstid. 
 Förbättrar bilderna visuellt i flera olika situationer (dag, natt, dimma, smuts, 

med mera) 
 Förbättrar bilderna för användning i algoritmer, också känt som 

maskinläsning. 
 

Under arbetets gång har författarna testat de olika algoritmerna som fanns i 
LuminanceHDR och använt olika sorters bilder, både i JPEG och RAW, i färg 
och i gråskala. En del av dessa tester har dokumenterats i antecknats i ett par 
mindre rapporter som går att läsa i Bilagor. Rapporterna har även granskats av 
författarnas handledare på Kapsch TrafficCom AB. 
 

4.2.1 Tone mapping av enskilda bilder 

Tone mapping används vanligtvis när en HDR-bild behöver skalas ner. Men det 
fungerar även att utföra tone mapping på en vanlig LDR-bild som inte 
manipulerats på något sätt. Figur 14 visar resultatet efter några olika tone 
mapping-algoritmer applicerats.  
 

 
Figur 14a[23]. Originalet      Figur 14b.Fattal-bilden        Figur 14c. Mantiuk06-bilden 

 

I figur 14a synes den originella bilden som använts för att sedan tone mappas i 
figur 14b & 14c. Figur 14b visar resultatet av Fattal:s tone mapping-algoritmen. 
Den tydligaste skillnaden att se här är en ökning av färgmättnaden och ökad 
skärpa. Figur 14c visar resultatet efter Mantiuk06-algoritmen. Vid jämförelse 
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mellan figur 14a och 14c kan man se att Mantiuk06 har lyckats med att tona fram 
de gröna lövens färger., men bilden blev inte lika skarp som i 14b. 

4.2.2 Urvalet av tone mapping-algoritmer 

Det finns flera olika val av tone mapping-algoritmer i LuminanceHDR. Alla 
algoritmerna i programmet har olika och varierat antal inställningar som man kan 
ändra på och inga algoritmer har några gemensamma inställningar emellan sig. 
Nedan i figur 15 visas en jämförelse mellan de nio olika algoritmerna som fanns 
att använda i LuminanceHDR, sorterade efter hur bra programmet ansåg att de 
fungerade. Till denna demonstration har fyra LDR-bilder över en grotta använts, 
som sedan blivit en HDR-bild med hjälp av LuminanceHDR. Därefter har bilden 
tone mappats med alla nio algoritmerna.  
 

 
Mantiuk06        Mantiuk08 

Fattal        Drago 
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Durand        Reinhard02 

 
Reinhard05   Ashikmin 

 
Pattanaik 
Figur 15. I ordning från vänster till höger, ovanifrån och ner, är algoritmerna 
Mantiuk06, Mantiuk08, Fattal, Drago, Durand, Reinhard02, Reinhard05, Ashikhmin 
och Pattanaik. Originalbilderna kommer från [23]. 

 

Alla algoritmerna i figur 15 bevarar det höga dynamiska omfånget och tone 
mappar sedan ner det, men gav olika radikala resultat. Pattanaik tog bort nästan all 
färg men har mer kontraster än många av de andra långt ner på listan hade. 
Ashikhmin har mer färg, något onaturlig återgivning men behåller mer detaljer än 
vad Pattanaik klarade av. Reinhard02 och Reinhard05 får väldigt snarlika resultat 
men Reinhard02 har mer kontraster ute i grenverket bland träden än 05:an klarade 
av. Durand har bra kontrast och detaljerna sticker ut tydligt, men saknar likt 
Pattanaik mycket färg. Drago ger ett resultat där grottväggen ser ut att vara av lera 
och saknar mycket skärpa. Drago är den enda algoritmen i programmet som bara 
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har en enda inställning man kan ändra på, vilket förklarar att man får ett begränsat 
resultat. Fattal ger skarpa bilder, men med överdrivet mycket färg i dem vilket ger 
bilderna ett något onaturlig utseende. Annars presterar Fattal väl i de flesta andra 
aspekter. Mantiuk08 är medelmåttig på det mesta och gör inget speciellt bra eller 
dåligt. Mantiuk06 gav skarpa detaljer i alla områden med möjlighet att förstärka de 
lokala kontrasterna enormt om så önskas. Varje urgröpning i stenarna syns tydligt 
och alla grenar och kvistar blir detaljerade. 
 

 

 

4.3 Applicerad tone mapping 

Fokus i detta examensarbete har varit att testa effekterna av HDR och tone 
mapping på Kapsch nuvarande kamerasystem som används i deras vägtullar. 
Detta för att kolla om systemen kunde hitta fler detaljer men också om bilderna 
kan bli mer visuellt detaljerade för manuell granskning. Handledare Björn Crona 
från Kapsch berättar följande om dessa system:  
 

“Vi har idag inom Kapsch TrafficCom AB två kamerabaserade system; ett kallat 
VR som används för att ta bilder på registreringsskyltar där sedan en OCR-
algoritm hittar skyltarna i bilderna. Det andra systemet kallas VDC och är ett 
stereokamerasystem som trackar och klassificerar fordon. På Kapsch i Wien så 
utvecklas även ett kamerasystem för övervakning av trafiktunnlar kallat IDS, vi 
valde dock att inte undersöka potentialen med HDR och tone mapping för det 
systemet.” 

 

4.3.1 Tillämpad tone mapping i OCR-kameran 

En ”optical character recognition”(OCR)-kamera har till uppgift att läsa av kända 
tecken och siffror utifrån bilder. Kapsch använder alltså bilderna på 
registreringsskyltarna, där sedan en OCR-algoritm körs som försöker hitta 
bokstäver och siffrorna i skylten. Kapsch berättar mer om problemen: 
 

“För VR finns det problem med att bilderna kan bli över- eller underexponerade i 
registreringsskylten beroende på att reflexegenskaperna på registreringsskyltarna är 
mycket varierande, smutsiga skyltar och regn och snö kan också göra det svårt att 
läsa skylten. Vi såg en potential i att HDR-kameror skulle ha kvar mycket 
information i både över- och underexponerade bilder och att en tone mapping-
algoritm skulle kunna få fram den. Det visade sig dock att en tone mapping-
algoritm som ökar lokal kontrast kunde öka läsbarheten på skyltarna direkt från 
våra nuvarande kameror. Även smuts och liknande gick att förbättra förvånansvärt 
mycket.”  
 

“Registreringsskyltar som inte kan OCR-läsas skickas i många kundprojekt vidare 
för manuell utvärdering, här ser vi att det program som examensarbetarna har tagit 
fram skulle kunna vara ett stöd för de personer som utför manuell utvärdering för 
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att kunna tyda svårlästa skyltar. I en förlängning så skulle tone mapping-algoritmer 
kunna användas som pre-processing innan OCR sker för samtliga bilder. Ett 
framtida fortsatt arbete är också att se hur väl riktigt mörka och riktigt ljusa 
områden kan användas från en riktig HDR-kamera.” 
 

Kamerorna som Kapsch har för att fotografera registreringsskyltarna sparar undan 
bilderna i gråskala. Många försök senare gjorde att författarna märkte att en oskarp 
mask gav tydligare registreringsskyltar i alla svåra bildförhållanden författarna hade 
möjlighet att testa på, vilket är bra för visuell avläsning. 
 

Efter denna justering tone mappades sedan bilderna med Ashikhmin-algoritmen 
tack vare dess snabbhet. Efter detta fanns det nu en detaljerad bild på 
registreringsskyltarna och som gick snabbt att få fram. Figur 16 visar att 
Ashikhmin fungerade bra, likt Mantiuk06, på att få fram detaljer i 
registreringsskylten. 
 

 
Figur 16. Vänster: Haft sin lokala kontrast förstärkt med en oskarp mask och sedan 
blivit tone mappad med Ashikhmin. Höger: Förstärkt med en oskarp mask och sedan 

tone mappad med Mantiuk06. 
 

Ashikhmin är betydligt snabbare än Mantiuk06 då den inte behöver skapa några 
Gauss-pyramider eller räkna ut konvergens som exempelvis Mantiuk06 gör, utan 
Ashikhmin tittar endast på ljusintensiteten. 
 

Tre test utfördes för varje tone mapping-algoritm gjordes där resultaten jämfördes 
mot varandra. Totalt blev det 27 test och det som gick att applicera utan några 
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större försämringar samt manuell justering var en oskarp mask och en tone 
mapping-algoritm.  
 
För att testa tone mapping-algoritmerna testade författarna OCR-algoritmen med 
tre liknande bilder, där kameran avsiktligt bländades olika mycket. Bilderna bestod 
av samma motiv vilket var en bil med flertalet registreringsskyltar. Testet gick ut 
på att se om HDR i kombination med tone mapping resulterade i en bättre 
avläsning jämfört med vanliga LDR-bilder. Tre scenarion prövades från tre olika 
uppsättningar av samma bild, en HDR-bild skapad av fem exponeringar, en vanlig 
LDR-bild samt en LDR-bild med förstärkt skärpa. Flera av bilderna tone 
mappades med Fattal och Mantiuk06 för att testa skillnader mellan dessa två 
algoritmer. 
  
Programmet som sökte igenom bilderna efter sifferkombinationer var inställd på 
default-läge, vilket betyder att den försöker hitta alla möjliga nummerplåtar från 
diverse olika länder. I figur 17 nedan kan man se resultatet som ficks, där 
algoritmerna testas för att se vilka som hittar flest plåtar samt vilka som får flest 
rätt.  
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Figur 17. Övre vänster: HDR- bild med extra skärpa, tone mappad med Fattal. Övre 
höger: LDR-bild med extra skärpa tone mappad med Fattal. Mitten vänster: HDR- 
bild med extra skärpa, tone mappad med Mantiuk06. Mitten höger: LDR-bild med 
extra skärpa, tone mappad med Mantiuk06. Nedre: Obehandlad LDR-bild. 

 
OCR-algoritmen hittade flera av nummerplåtarna i dessa bilder. Bland annat 
hittades i den obehandlade bilden den nummerplåt som ligger inuti bilen. Dock 
blev den inte korrekt avläst. I figuren finns även en HDR-version som är tone 
mappad med Fattal där denna nummerplåt avlästes korrekt. I detta exempel kan 
man även se att valet av tone mapping-algoritm gör skillnad. Fattal gav här därför 
en bättre avläsning än Mantiuk06, både i HDR-bilderna och i LDR-bilderna.  
 
Tone mapping i kombination med att skärpan har ökats i bilderna testades sedan. 
Detta visade sig ge en positiv effekt då avläsningen blev tydligare. Det fanns även 
exempel med annan bländningsgrad där maskinavläsningen inte blev bättre med 
skärpning som syns nedan i figur 18. 
 

Figur 18: Vänster: HDR tone mappad med Mantiuk06. Höger: HDR tone mappad 
med Mantiuk06 med förstärkt skärpa. 
 
Vidare gjorde författarna ytterligare ett test på 25 stycken gråskalebilder på diverse 
fordon och registreringsskyltar där jämförelse mellan originalbilderna och bilder 
med tone mapping med Fattal-algoritmen undersöktes. OCR-algoritmen kördes 
tre gånger på samtliga bilder, men alla körningar gav samma resultat. Tabellen för 
plåtar fotograferade framifrån. 

Bild Original, hittade tecken TM Fattal, hittade tecken 

1 6 / 6 6 / 6 

2 6 / 6 6 / 6 

3 6 / 6 6 / 6 

4 6 / 6 6 / 6 

5 6 / 6 6 / 6 

6 6 / 6 6 / 6 

7 6 / 6 6 / 6 

8, Buss 0 / 6 6 / 6 

9 6 / 6 6 / 6 

10 6 / 6 6 / 6 

11 6 / 6 6 / 6 

12 6 / 6 6 / 6 

13 6 / 6 6 / 6 
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14 6 / 6 6 / 6 

15 6 / 6 6 / 6 

16 6 / 6 6 / 6 

17 6 / 6 6 / 6 

18 6 / 6 6 / 6 

19 6 / 6 6 / 6 

20 6 / 6 6 / 6 

21 6 / 6 6 / 6 

22 6 / 6 6 / 6 

23 6 / 6 6 / 6 

24, Taxi 7 / 7 7 / 7 

25 6 / 6 6 / 6 

26, Lastbil 6 / 6 6 / 6 

27, Lastbil 6 / 6 6 / 6 

28, Buss 6 / 6 6 / 6 

29, Lastbil 6 / 6 6 / 6 

30, Buss 6 / 6 6 / 6 

31, Lastbil 7 / 7 6 / 6 

 
Nästa test kördes på bilder tagna bakifrån bilarna på registreringsskyltarna. Dessa 
bilder tas i färg. 

Bild Original, hittade tecken TM Fattal, hittade tecken 

1 6 / 6 6 / 6 

2 6 / 6 6 / 6 

3 6 / 6 6 / 6 

4 6 / 6 6 / 6 

5 5 / 6 6 / 6 

6 0 / 6 6 / 6 

7 0 / 6 7 / 6 

8, Buss 0 / 6 7 / 6 

9 0 / 6 0 / 6 

10 6 / 6 6 / 6 

11 6 / 6 6 / 6 

12 6 / 6 6 / 6 

13 6 / 6 6 / 6 

14 6 / 6 6 / 6 

15 6 / 6 6 / 6 

16 6 / 6 6 / 6 

17 6 / 6 6 / 6 

18 6 / 6 6 / 6 

19 6 / 6 6 / 6 

20 6 / 6 6 / 6 

21 6 / 6 6 / 6 

22 6 / 6 6 / 6 

23 6 / 6 6 / 6 

24, Taxi 7 / 7 7 / 7 

25 6 / 6 6 / 6 

26, Lastbil 7 / 6 7 / 6 

27, Lastbil 0 / 6 6 / 6 

28, Buss 6 / 6 6 / 6 

29, Lastbil 0 / 6 0 / 6 

30, Buss 6 / 6 6 / 6 

31, Lastbil 7 / 7 6 / 6 

 
Resultaten av dessa test blir då att: 

Plåt fram, Plåt fram, Tone Plåt bak, Plåt bak, Tone 
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Original, Procent 

missade tecken 

mapped, Procent 

missade tecken 

Original, Procent 

missade tecken 

mapped, Procent 

missade tecken 

3,2 % 0,0 % 20,2 % 6,9 % 

 

Slutsatsen blir då att tone mapping på bilderna tagna framifrån på plåtarna, vilka är i 

gråskala, inte bidrar med några större skillnader mot originalen vad gäller i antal 

hittade skyltar och antal hittade tecken. Bilderna tagna bakifrån är i färg och här 

hjälpte det att tone mappa bilderna i varje testfall. Enligt de tester vi gjort har det 

hjälpt att tone mappa bilder i färg. För visuell granskning har det också alltid hjälpt att 

tone mappa då skyltarna enklare kan avläsas. I figur 19 visas ett exempel på bilder 

som testades. 
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Figur 19: Övre: Originalbild. Undre: Originalbilden tone mappad med Fattal. 
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4.3.2 Tillämpad tone mapping i VDC-kameran 

Det räcker inte med att enbart ha kameror som fotograferar plåtar, utan det 
behövs också kameror som känner av när ett fordon passerar och sedan trigga 
OCR-kameran att ta bilden. Denna kamera som triggar OCR-kameran kallas för 
”vehicle detection and classification”(VDC)-kameran. VDC-systemet består av en 
stereokamera (två kameror bredvid varandra) som tar bilder, en från höger och en 
från vänster, som sedan kombineras för att få fram en höjdbild. Det VDC:n gör är 
att den mäter av formen på fordonet så man vet fordonstypen som passerade. 
Handledare Björn Crona förklarar systemet såhär: 
 
“I VDC så kan vi beräkna höjd på alla pixlar som har tillräckligt tydlig kontrast 
och är synliga i båda kamerorna. Vår förhoppning var att framför allt i riktigt ljusa 
områden kunna hitta mer kontraster som kunde ge oss mer höjdinformation i 
bilderna, samt till viss del hitta mer kontraster i riktigt mörka områden. Det visade 
sig att tone mapping-algoritmerna kunde få fram mer kontraster även i de 
”jämngrå” områden som vi har och på så sätt skapa fylligare höjdbilder även med 
dagens kamerasensor. Förutom att testa med en riktig HDR-videokamera så bör 
ett fortsatt arbete fokusera på att hitta lämpligaste tone mapping-algoritmen. Även 
om potentialen ser väldigt lovande ut finns det även bekymmer med brus, att 
vänster och höger bild kan skilja lite, samt exekveringstid.” 
 
Kapsch vill hitta detaljer och gemensamma områden mellan de bilderna som tas 
för att bättre kunna hitta fordonen. Författarna fick tio stycken bilder som tagits i 
serie på en bil med husvagn att testa effekterna på. Bilderna tone mappades med 
Mantiuk06, Ashikhmin och Fattal algoritmerna och sedan kördes de igenom 
Kapsch VDC-algoritm som känner av fordon. Figur 20 visar hur bilderna såg 
ut.

 



Resultat och analys 

44 

 

 

Figur 20. Övre: Originalbilden som kameran tog den. Mitten: Bild med Fattal-
algoritmen applicerad. Nedre: Bilden med Mantiuk06-algoritmen applicerad.  

 

Mantiuk06-bilderna visade sig få fler detaljer än vad originalet hade. Det fanns 
mycket brus, mer än önskvärt i bilderna med Mantiuk06. Ashikhmin visade sig 
vara en försämring av originalet och gav mindre detaljer i algoritmen. Fattal gav 
ungefär samma antal detaljer som originalet, men ansågs vara för mörk för att 
kunna klara av att ge mer. Tone mapping bidrog inte med någon tillräcklig 
förbättring i våra tester för att hjälpa i VDC-systemet.  
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4.4 Skapande av testprogram 

 
Kapsch ville även att författarna skulle skapa ett litet program där man kan testa 
olika effekter av både normala filter och tone mapping effekter. Valet av 
programmeringsspråk blev C++ och programmet kom att bli minimalistiskt då 
tiden inte räckte till för att implementera fler funktioner. På grund av de korta 
tidsrestriktionerna utnyttjades öppen och gratis källkod som var fri att användas 
för kommersiellt bruk under utveckling, detta för att undvika copyrightproblem. 
 

4.4.1 Krav på testprogrammet 

Den första frågan som ställdes var om programmet skulle vara ett konsolprogram 
eller ett program med ett grafiskt interface. Då författarna ansåg att bilder gör sig 
bättre i ett grafiskt gränssnitt där man kan observera förändringar som de sker 
allteftersom var den bästa vägen att gå. Enligt Kapsch fick programmet gärna vara 
grafiskt, men det var inget krav. Ingen av författarna hade sedan tidigare utvecklat 
ett grafiskt program, så skapandet av programmet blev både tidspressat, 
utmanande och lärorikt. 
 

En huvudfunktionalitet som krävdes var givetvis möjligheten att kunna ladda upp, 
visa, samt att kunna spara en bild där justeringar är permanenta. Efter det 
behövdes några enklare filter som är kända inom bildbehandling. Med enklare 
filter menas en liten matris, kallat filterkärna. Författarna valde att använda en 3x3 
tal stor matris, som man faltar bilden med. Några enkla sådana filter är bland 
annat ett “sharpen”-filter som ökar skärpan eller “blur”-filter som reducerar 
skärpan och gör bilden suddig. 
 

Vidare var det inget huvudkrav, men författarna ville ha ytterligare funktionalitet 
som exempelvis ett “oskarp mask”-filter vilket är en mer komplex version än ett 
“sharpen”-filter. Önskvärt var även att ha med en tone mapping-algoritm, och en 
tillräckligt enkel och förståelig sådan var Ashikhmins tone mapping-algoritm. 
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4.4.2 Utvecklingen av testprogrammet 

 

Innan utvecklingen av programmet började behövdes en startpunkt att utveckla 
programmet från. Författarna undersökte idén med att utveckla programmet helt 
och hållet från grunden. Men denna idé förkastades snabbt då det tidigt visade sig 
att öppnandet av en JPEG-bild inte var en enkel funktion att implementera. Efter 
detta spekulerades det om författarna skulle börja med att använda ett färdigt 
bibliotek där öppnandet av en JPEG-bild hanterades och utveckla programmet 
därifrån. Detta var mer hanterbart men ansågs också ta för mycket tid av 
utvecklingsarbetet. Författarna beslutade sig då för att använda ett större bibliotek 
med fler färdiga funktioner. 
 

Författarna valde Microsoft Foundation Class-biblioteket (MFC) samt GDI+ 
vilket är ett så kallat ”Application Programming Interface” (API) för utveckling i 
windowsmiljöer. I detta API fås ett Windows-fönster redan färdigt i början av ett 
tomt projekt i Visual Studio som var den utvecklingsmiljö författarna använde sig 
av. Efter detta behövdes det bara fylla programmet med önskad funktionalitet. 
Det fanns även tips och idéer på internet om hur man kan lösa många av 
problemen man kan tänkas stöta på, vilket underlättade arbetet ytterligare. Figur 
21 visar vilket grundläggande fönster man får att utgå från i början av ett projekt. 

 

 
Figur 21. Ett GDI+ fönster som det ser ut vid början av ett nytt projekt. 

 

Första steget var att lägga in MFC och GDI+ funktionalitet att öppna en JPEG-
bild ifrån en fil och spara den som en fil efter man är klar med den. Även en 
”Ångra”-funktion hittades som vore värdefull att ha i programmet. Efter att denna 
funktion fanns var det dags att skapa några enkla bildbehandlingsfilter. För att 
spara tid valdes en storlek på 3x3 på filtren, dock hade större filter betytt bättre 
resultat. Dessa enklare filtermetoder lades i ett eget dokument som sedan anropas 
med olika värden. Ett utav värdena fick sedan bestämma vilket filter som den 
skulle använda att falta bilden med och sedan returnera bilden. 
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Sedan påbörjades skapandet av en oskarp mask. Detta visade sig vara krångligt 
med MFC då den manipulering av bilden som krävs för detta skedde indirekt och 
med många steg. Det första steget i skapandet av tone mapping-algoritmen 
handlar om att omvandla färgrymden från RGB till XYZ. X innehåller mycket 
färginformation av rött och grönt. Y innehåller mestadels luminansen och skapas 
således mest från det gröna färglagret. Z består nästan exklusivt av det blåa 
färglagret. När vi väl har bilden i XYZ rymden är det dags att göra en förändring 
på XYZ lagren beroende på vad Y-lagret hade för information om bilden. När 
detta är klart omvandlar man tillbaka till RGB och sedan har Ashikhmins tone 
mapping-algoritm applicerats. Figur 22 visar hur det slutgiltiga programmet såg ut. 
 

 
Figur 22. Författarnas bildbehandlingsprogram, kallat KIPP, som klarar av att 
manipulera en bild på diverse sätt. 
 

Arbetet har inte enbart innefattat att enbart ändra och skriva kod, utan också 
utförlig studering av annans kod har genomförts för att kunna förstå grunderna 
mer bakom tone mapping-algoritmerna. En del av algoritmerna hade tillämpad 
matematik som var svårbegriplig, därför valdes det en enklare tone mapping 
algoritm av de som fanns. Ashikhmin var den snabbaste algoritmen som 
observerats och koden var förståelig.  
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5 Diskussion och slutsatser 

 

Det vi har upptäckt under detta examensarbete är att de flesta böcker och artiklar 
inom området har haft en mer artistisk inriktning till HDR-bilder. Det brukar 
oftast handla om stillbilder i färg som varsamt sätts samman för att skapa en bild 
med så stort dynamiskt omfång som möjligt. Det vi hade tänkt var mer HDR-
video och att få flera exponeringar att passa ihop. Tyvärr upptäckte vi att HDR-
tekniken var ganska komplex. Detta gjorde att vi fattade ett beslut om att skapa ett 
program som kan utföra tone mapping på en stillbild. Detta eftersom tekniken är 
komplex för HDR samt att vi haft en ganska begränsad tid till detta djupa ämne. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med rapporten har varit att undersöka och utvärdera olika 
bildbehandlingstekniker som kan vara användbara i Kapsch system. Dessutom har 
det handlat om utveckling av ett eget testprogram med olika funktioner i. Tack 
vare LuminanceHDR har vi fått en inblick i de många val som finns i skapandet 
av HDR-bilder. Det har funnits ett varierat urval av tone mapping algoritmer som 
utvärderats. 
Syftet var att: 

 Undersöka olika HDR och tone mapping-algoritmers effekter på bilder. 
 Undersöka om HDR tekniken kan bidra till bättre data i Kapsch:s system. 
 Vilken förbättring kan fås av bildernas utseende med hjälp av HDR och 

tone mapping? 
 

5.1.1  HDR och tone mapping-algoritmers effekter 

Det har visat sig vara väldigt intressant att studera algoritmernas manipulering utav 
bilderna.  
En del av algoritmerna visar sig försämra resultatet i vissa bilder och förbättra i 
andra. Många av algoritmerna har hamnat lite i skymundan, som Reinhard och 
Pattanaik då dessa algoritmer är lite äldre, har komplicerade inställningar och 
skapar mer visuellt tilltalande bilder om resultatet lyckades bli bra. Ashikhmin är 
med då det var den snabbaste algoritmen, har ett enkelt utförande och 
inställningar och fungerade tillfredsställande när vi testade OCR-bilderna. 
 
Den uppfattning man får av algoritmerna är att de försöker uppfylla vissa mål, de 
negligerar andra faktorer som får bekostas för att uppnå detta mål. Av det vi kan 
döma är målet med Ashikhmin och Mantiuk att bevara lokal kontrast och därför 
har de fungerat väl i Kapsch system. För VR-kameran som tar bilder för OCR-
algoritmen har Ashikhmin visat sig vara förbättrande, men försämrande i VDC:n. 
Mantiuk har förbättrat bilderna i de flesta fall, dock förstärker den även bruset i 
bilderna, något som inte varit önskvärt. Om man kan reducera bruset och sedan 
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applicera Mantiuk skulle det vara intressant att se om resultatet skulle bli ännu 
bättre. 
 
Handledare Björn Crona skriver följande om det resultat vi fick: 
“För oss på Kapsch så ville vi få detta examensarbete utfört för att vi ville 
utvärdera om HDR-kameror skulle kunna innebära ett prestandamässigt lyft för 
våra kamerabaserade system. Vi tror att kameror med ett stort dynamiskt omfång 
kommer att bli vanligare och vanligare med tiden, oavsett om man anser att det är 
en ”riktig” HDR-kamera eller inte. Vi hade förhoppningen att kunna utvärdera en 
riktig HDR-videokamera som en del av examensarbetet men leveranstiden visade 
sig tyvärr vara för lång för att hinna med det. Den stora nyttan vi trodde att HDR-
kameror skulle kunna ge oss är att få med information både i mörka och ljusa 
områden. Vad examensarbetet har kommit fram till är dock att vi kan få oväntat 
stor nytta av tone mapping-tekniker utan att nödvändigtvis ha så stort dynamiskt 
omfång på våra bilder.”  

5.1.2 Kan HDR-tekniken bidra till bättre data i Kapsch:s system? 

Ett av de mest intressanta resultaten som examensarbetet gett oss är att det i 
många fall hjälps att enbart tone mappa enskilda bilder. Visuella effekter träder 
fram tydligt om man önskar göra bilder mer visuellt framträdande, men bilderna 
kunde oftast även ge bättre resultat i algoritmerna efter tone mapping också. Om 
detta beror på att algoritmerna mestadels tillför gammajusteringar och vanlig 
förstärkning av skärpan eller om det sker värdefulla saker är oklart.  
 
I testet med OCR-algoritmen hade vi också prövat bilder där skärpan var förstärkt 
med en oskarp mask både innan och efter tone mapping algoritmen kört. Detta 
gav tydliga och framträdande tecken i skyltarna. Vi prövade även att justera 
nivåerna med en tonal curve vilket gjorde det ännu bättre. En tonal curve kan 
dock inte se likadan ut för olika bilder så denna process blir svår att automatisera. 
Det går möjligen med ett avancerat program som känner av rådande 
ljusförhållanden och sedan väljer en lämplig justering. 
 
I VDC:n fick vi försöka förstärka både hur väl fordonen och detaljer framträder 
ur bilderna. Det visade sig utifrån höjdbilderna som Kapsch fick från bilderna att 
Ashikhmin gav mindre detaljer att utgå ifrån än vad originalet hade. Det kan 
förmodligen bero på att Ashikhmin är gjord för bilder med hög kontrast i dem 
från början och bilderna från VDC:n har mest gråa och mörka toner i sig. Fattal 
visade sig ha ingen större betydande skillnad och bedömdes således inte 
nödvändig att använda i processen. Mantiuk visade sig ge fler detaljer när man 
undersökte höjdbilderna. Mantiuk var också känd för att förstärka brus som redan 
fanns i bilderna och var inte önskvärt då detta kan ge mer, nya problem.  
 
Vad vi upplevt är alltså att HDR-material i VDC-systemet inte ger stora 
förbättringar om något. Desto mer förbättringar sker i OCR-systemet där vi 
kunnat se en tydlig förbättring i resultatet. Här har avläsningen av nummerplåtar 
blivit enklare och mer framgångsrikt. 
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5.2 Metoddiskussion 

Arbetet har bestått till stor del av informationssökning för att lära oss hur olika 
HDR-algoritmer och tone mapping-algoritmer fungerar samt för att veta vad 
uppfattningen är inom området. Vi lade även ner tid för att försöka lära oss hur 
man på ett smidigt sätt kan göra beräkningar på bilder med JPEG-format. 
 
Att använda programmet LuminanceHDR gav oss en inblick i HDR-världen och 
hur detta fungerar i en detaljerad nivå. I programmet fanns många olika tone 
mapping-algoritmer samt ett par HDR-algoritmer att välja på. Dessa har vi även 
studerat koden på för att förstå de teorin bakom dem. Vi har använt detta 
program för att skapa våra egna HDR-bilder under arbetets gång när detta 
behövdes. LuminanceHDR lämpade sig bra till våra egna bilder då en 
“alignment”-funktion fanns som hjälper till att få bilderna att bättre smälta 
samman. Programmet användes även för att utvärdera olika tone mapping-
algoritmer resultat emellan varandra för att få en mätning av vilken väg vi borde ta 
för att få olika resultat samt ett bra resultat med flera av bilderna.  
 
För det syfte vi valt och uppgiften vi haft, så har det känts helt rätt med 
aktionsforskning som metodval då vi har behövt sökt upp fakta frekvent och 
många gånger. Vi undersökte även algoritmerna och olika tillvägagångssätt för 
dem för att se om skillnader även fanns där. För att få en bra uppfattning av hur 
en viss algoritm fungerade hjälpte det att man själv provade att bygga upp den från 
grunden. Aktionsforskning har känts som de rätta metodvalet för oss.  
 
Genom denna metod har vi också fått möjligheten att skapa ett eget program med 
olika funktioner för bildbehandling. Programmet vi skapat klarade av att utföra 
både oskarp maskning och tone mapping med Ashikmin. Kapsch kan använda 
detta program till att exempelvis manuellt kontrollera en bils nummerplåt i de fall 
där de befintliga algoritmerna har haft problem med avläsningen. 
 
De frågor vi hade i vår frågeställning krävde både undersökning och genomgående 
tester. Detta kändes att detta skulle uppnås bäst med aktionsforskning och vi 
upplevde att det har fungerat mycket bra för att få resultat. 
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5.2.1 Förändringar på vägen 

Under projektets gång har det behövt stannas av och begrunda över hur vi bäst 
ska lösa större problem och om vilka tester som bör genomföras samt hur vi får 
mest validerande resultat. Testen skall tillföra värde till utredningen och ha en 
slagkraftigt och tydlig slutsats. Med tanke på valet av Aktionsforskning finns det 
därför många fler test som genomförts än vad denna rapport innehåller. Alla test 
har inte ansetts vara bra och det kräver många test innan inställningar och 
resultaten känns rätt. Många av de undersökningar som har gett resultat men inte 
är med i rapporten har sammanställts i mindre utredningsrapporter. Dessa har vi 
valt att lägga som bilagor i denna rapport. 
 
En av de första förändringarna vi gjorde var att skriva om många delar av 
rapporten. Mycket information som tidigare inhämtats hörde inte riktigt hemma i 
det arbete vi skulle undersöka om. Fakta hade lite fel fokus på vad själva arbetet 
skulle handla om och behövde därför formuleras om. Vi fick reducera och ta bort 
och skriva om informationen som tidigare inhämtats för att det skulle ge en stark 
röd tråd genom arbetet. 
 
Andra stora förändring skedde också i början av arbetet, efter vi valde att börja 
testa i LuminanceHDR. Vi prövad några andra mjukvaror igen och deras effekter 
på bilderna, och trots att de gav bra resultat hade de inte öppen källkod som vi 
gärna ville ha. Vi prövade även ett litet eget skapat program som enbart klarade av 
att tone mappa enskilda bilder. Detta program var också bra, men krångligt och 
beslutades att det inte bidrog något nytt till projektet. 

 
Den sista förändringen kom vid starten av utvecklandet av testprogrammet och 
med fundering av hur detta bäst skulle genomföras. Efter en tid av litteraturstudier 
beslutades det att programmet skulle skrivas i c++, att det blir med grafiskt 
interface och att vi använde MFC. 
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

Under arbetets gång har flera olika undersökningar utförts samt att vi skapat ett 
program med bildbehandlingsfunktioner. I detta stycke kommer vi dela med oss 
av våra reflektioner över hur arbetet upplevts. 
 

5.3.1 Undersökningarna och utvärderingarna 

En av de viktigaste och mest intressanta upptäckterna i arbetet har varit att det 
faktiskt hjälper med tone mapping på enskilda bilder. Bilder kan förskönas visuellt 
så de ser bättre ut för våra ögon, men det har även gjort att algoritmerna enklare 
hittar detaljer i bilderna sedan också. 
 
Efter tone mapping ger HDR bättre bilder med bättre färger och skarpare detaljer. 
I de situationer där tiden inte är kritisk är det värt att skapa HDR, men i Kapsch 
mer tidskritiska tillämpningar är det idag inte lämpligt att skapa HDR-material från 
flera exponeringar. 
 
Valet mellan RAW eller JPEG är ett intressant val. Kan man arbeta på RAW 
direkt är detta att föredra då man har all rådata kvar från bildtagningstillfället. Men 
de RAW-bilderna vi fick att testa på gick inte att öppna i de stora populära 
programmen. Dessa RAW-bilder fick öppnas i ett mer specialiserat program kallat 
IrfanView och sedan sparas om som JPEG eller TIFF. Detta har gjort att JPEG 
använts mycket igenom hela arbetet och rapporten. Men att studera effekterna på 
JPEG som är tungt komprimerat är användbart också, speciellt om Kapsch inte 
vill utföra justeringarna på plats. Då behövs det att de komprimerar och skickar 
JPEG-bilder istället för RAW-filer, då RAW är stora filer som kräver mycket 
hårddiskutrymme. 
 

En intressant fortsättning av arbetet skulle vara att se om en HDR-videokamera, 
vars bild både får sin skärpa förstärkt och sedan tone mappad, skulle kunna ge ett 
ännu bättre resultat. 
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5.3.2 Testprogram 

Vårt testprogram hann bli precis som planerat, lite halvfärdigt men fungerande. 
Det blev ett enklare program som klarade av att öppna JPEG-bilder, falta dem, 
applicera en oskarp mask samt att ändra färgrymder utan några problem. Tack 
vare att programmet är skapat i ett större mer utbrett bibliotek som MFC gör att 
fortsatt arbete kan genomföras utan några större installationstider. Dessutom är 
det enkelt att lägga till nya funktioner, meny-val och dylikt i mallen för Windows-
fönster, vilket gör programmet modulerbart. 

 
Programmet kan användas för att studera tone mapping-algoritmer och andra 
enklare bildbehandlingar för att se om dessa hjälper till på något sätt. Programmet 
lär behöva utökas och få mer funktionalitet innan det når upp till deras standard. 
Vi hoppades på att fylla ut programmet med fler algoritmer för tone mapping och 
eventuellt andra bildbehandlings funktioner för att kunna skapa ett program som 
verkligen kan nyttjas av Kapsch. Men tidsbegränsningar och önskan att lägga mer 
fokus på undersökningen från Kapsch gjorde att programmet lämnades så.  
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6 Terminologi 

Term Förkortning Betydelse 

Brus - Brus är grynigt fel som kan uppstå i bilder. Det 
finns nästan alltid brus i bilder, men oftast 
märks det inte av. Exempel på brus kan t.ex. 
vara en överexponerad pixel mitt i ett område 
omgivet av normalexponerade pixlar. 

Camera 
response curve 

- Denna kurva har till uppgift att ge information 
om hur antingen bildsensorn reagerat under 
exponering (vilket ljus den varit känsligare för). 
Eller så har den information om hur vissa 
kameror justerat bilden innan den sparat den 
som t.ex. en JPEG. En sammanställning av 
några kamerors respons kurvor finns på: 
http://www.cs.columbia.edu/CAVE/projects/ 
rad_cal/images/dorfDiagram.jpg 

Exponering - När bildsensorn/filmen blir belyst av ljus. Kan 
ses som ljusstyrka gånger tid. 

Exponeringsvär
de 

EV Ett EV är en bredd på hur länge eller hur 
mycket något blivit exponerat. Om 
normalexponering anses som 0 EV så kan 
man gå åt båda hållen (t.ex. +2 EV, -2 EV). 
Om man vill skapa bra HDR-bilder bör man 
överexponera (+EV) och underexponera (-
EV) för bästa resultat. 

Gamma kodning - Gamma kodning görs för att anpassa nivåerna 
som en bild har mer lämpar sig för våra ögon. 
Våra ögon uppfattar inte ljus som en linjär 
funktion, så man gamma kodar för att ge oss 
uppfattningen att nivåerna är jämnt fördelade 
och för att ge fler nivåer med färre bitar till att 
representera färger vi enklare uppfattar som 
annorlunda. 

Gamma 
korrektion 

- Gamma kodade bilder behöver ha en gamma 
korrektion gjord på sig för att anses se 
naturliga ut i våra ögon. Man vill ha ett linjärt 
förhållande på in och utfallande ljus när man 
väl tittar på bilden. Bildskärmar är gamma 
korrigerade pga. tekniska begränsningar, så 
gamma kodade bilder ser naturliga ut på dessa 
vanligtvis. 

Graphics Device GDI+ GDI ansvarar för att grafiska objekt visas på 

http://www.cs.columbia.edu/CAVE/projects/%0brad_cal/images/dorfDiagram.jpg
http://www.cs.columbia.edu/CAVE/projects/%0brad_cal/images/dorfDiagram.jpg
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Interface Plus enheter som bildskärmar och skrivare. 

High Dynamic 
Range 

HDR HDR är en term som syftar på ett högt 
dynamisk omfång. Med högt dynamiskt 
menas oftast mer än 12-bitars bitdjup i 
ljusstyrkenivå (mer än vad en LDR-bild klarar 
av) 

Kontrast 
Förhållande 

- Ett kontrast förhållande berättar hur många 
olika nivåer det finns till en viss skala av 
känslighet. Exempel 1000:1 betyder att det 
finns 1000 nivåer till ett givet värde. Detta är 
vanligtvis den detaljnivå man kan få med ett 
vanligt foto ifrån moderna digital kameror. 

Microsoft 
Foundation 
Class 

MFC Ett bibliotek med funktioner i C++ som tillåter 
interaktion med Windows operativsystem 

Tone mapping TMO Tone mapping är generellt att ge andra värden 
utåt på de data som kommer in. Om man gör 
det på HDR-bilder kan en större samling indata 
tilldelas samma utdata. En Tone mapping-
algoritm är även känd som en TMO (Tone 
Mapping Operator) 

Viktad 
exponeringskurv
a 

- Denna kurva eller graf har till uppgift att berätta 
vilka värden som anses viktiga och bör betyda 
mer. Oftast är värden mot de extrema värdena 
(0 och 255) värda noll eller nära noll, för att 
inte tillåta över- och underexponerade 
områden. 

Mättad - När man säger att en pixel är mättad betyder 
att den nått maximala ljusnivån som finns 
(white level). Detta betyder att man inte vet hur 
mycket över detta värde den blivit exponerad, 
vilket resulterar i ett reducerat omfång och 
överexponerade områden. 
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 – Undersökning av HDR-mode 

Nedan följer den första av två mindre rapporter som skrivits under 

arbetets gång. I denna rapport beskrivs de tester som genomfördes för att skapa 

bilder med HDR-kvalitet med den nämnda kameran. Rapporten är på engelska. 

 

Point Grey Firefly MV camera with Aptina MT9V022 image sensor 

 
This report describes the problems we´ve been having with the Firefly MV camera 

with a MT9V022 sensor. We have tried enabling the HDR- functionality, tough we 

are unsure if we have done this successfully.  We have tried the two methods 

described in the Technical Application Note TAN2008002.[1] This document 

describes different settings that we have tried.  

 

The following changes has been made to the image sensor. These settings were 

mentioned in an errata from Aptina and are recommended by them on their 

characterization of the image sensor. Also mentioned is that Camera module makers 

should test them out and the performance changes they make. We decided to set the 

image sensor up in what Aptina calls HiDy Mode which claims to reduce Fixed-

pattern noise (FPN) and increase the dynamic range.1 After we did these changes we 

didn’t notice any major changes other than the black intensities got more black. 

 

Changes made: 

 

Corrections mention in the Errata has been made to run in HiDy Mode. [2] 

 

Register name Register 

Number 
Register 

Value 
Change Description 

Reserved R0x10 0x0040 Lower Column FPN 
Reserved R0x13 0x2D32 Improves Negative Lag.  
Reserved R0x15 0x7F32 Lower pixel FPN and eliminates 

shutter line artefacts. 
Reserved R0x20 0x01D51 Lower pixel FPN 
Analog 

Controls 
R0xC2 0x09401 Improved anti-eclipse reference 

voltage default results in reduced 

column FPN. 
1 These two changes to R0x20 and R0xC2 can be used together in HiDy mode to 

reduce pixel Fixed- pattern noise and increase the dynamic range. 
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Further testing of the Firefly MV camera 

 

Continued testing to try to get any kind of HDR quality image. 

 

Test number 1. 

 

In this test we follow the guide from Point Grey [1] on how to use manual HDR. We 

disregard using the 10- to 12-bit companding since it gives lesser detail in the 

highlights and since the room has a lot of the higher light intensities.  

 

Further testing that we made was to look into automatic knee point timing and its 

effects on the image. It shows that having this on was good since it removed a lot of 

image noise were over saturated pixels appear randomly. 

 

 

Register name Register Number Register Value Description 
Shutter Width 

Control 
R0x0A 0x0064 Automatic Knee 

Point turned OFF. 
Shutter Width 

Control 
R0x0A 0x0164 Automatic Knee 

Point turned ON. 

 

Here we see an image with Auto Knee Point Turned OFF and ON respectively: 

 

 
 

The image to left has Automatic Knee Point timing turned OFF and the image to the 

right have this turned ON 

 

Below is the final result we got when we simply followed the guide to activate the 

HDR-mode on the camera from Point Grey: 
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After these tests we have concluded to let Automatic Knee Point to be turned ON. The 

automatic function for calculating this works good. The above picture is the best 

result we could achieve by following the guide from Point Grey. The fluorescent 

fixture is still too overexposed to be useful.  We would’ve liked to have had more 

details in the fixture without compromising the quality of the registration plate.   
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Test number 2. 

 

The second test is about using the default values for the V_step voltages mentioned by 

Point grey[1] and turning on the manual HDR control. No Automatic adjustments are 

being used yet: 

 

Register name Register 

Number 
Register 

Value 
Description 

Shutter Width 1 R0x08 0x00D1  
Shutter Width 2 R0x09 0x01D1  
Shutter Width 

Control 
R0x0A 0x0164  

- R0x0F 0x00D1 

(HDR on) 
Bit 6 (R0x0F[6] = 1) turns HDR on, 

achieved by controlling saturation 

levels of the pixels with V_Step 

voltages.  
V1 Step 

Voltage 
R0x31 0x001D V1 step voltage used during 

exposure time t1 (longest exposure). 

The light intensity range is shortest 

here, but sensitivity is at its highest.   
V2 Step 

Voltage 
R0x32 0x0018 V2 step voltage 

V3 Step 

Voltage 
R0x33 0x0015 V3 step voltage 

V4 Step 

Voltage 
R0x34 0x0004 V4 step voltage. Final voltage where 

the camera parks. Serves as an anti-

blooming voltage. 
Global Gain R0x35 0x0026 The amount of analog gain that shall 

be applied. AGC must be turned 

OFF. 

 

Resulting image from 

the above settings: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test number 3. 
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When we experimented with the registers we noticed an odd change in the image if 

we changed the step voltages. With only these changes to the Step voltages we got 

another interesting result that was more HDR-like then previous results. 

 

Register name Register Number Register Value Description 
V1 Step Voltage R0x31 0x000D V1 step voltage 
V2 Step Voltage R0x32 0x0018 V2 step voltage 
V3 Step Voltage R0x33 0x001F V3 step voltage 
V4 Step Voltage R0x34 0x0004 V4 step voltage. 

 

Resulting image: 

 

Notice the 

fluorescent light, 

the rods can now 

actually be seen. 
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9.2 Bilaga 2 – Tone mapping operators 

Nedan följer den andra av de två mindre rapporterna. I denna rapport beskriver 
författarna de skillnader som kan uppnås med olika kvalité på bildformat, olika 
tone mapping-algoritmer och skillnader mellan HDR och LDR. Rapporten är på 
engelska. 
 

Effects regarding different Tone-Mapping operators in different cases 

 

This report will describe the result of different Tone-Mapping operators in some 

scenarios. To test the operators we have used an open source program called 

Luminance HDR. This program is capable of creating HDR-pictures from JPEG, 

RAW and TIFF, and Tone-map pictures with different operators.   

We have chosen to mention three Tone-Mapping operators in this report: 

 Mantiuk ‘06 

 Fattal 

 Durand 

We have chosen these operators because they, in our opinion, have the best overall 

results in our tests. Durand is a slightly easier and faster operator, though it does not 

give the same quality as Mantiuk’06 or Fattal. Since the three operator’s works in 

different ways, they have different settings. These settings can change the result 

dramatically, which makes it difficult to choose the best settings for every picture and 

every situation.  

 

Tone-Mapping a single JPEG 

Usually Tone-Mapping makes use of a HDR-picture. There is though some effect to 

gain when Tone-mapping an ordinary 8-bit JPEG. In this example we have a normally 

exposed picture of a tower. Figure 1 shows the original JPEG.  

 
Figure 1 – Original JPEG 

When we Tone-Mapped this picture with the different operators in Luminance HDR 

we could achieve some varying results shown in Figure 2-4: 
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Figure 2 – Mantiuk ’06    Figure 3 – Fattal 
 

As shown in figure 2 – 4 there is some 

information to gain when Tone-mapping 

an ordinary JPEG. When comparing the 

original JPEG to the Tone-mapped figures 

we notice that all figures is able to show 

the leaves in the upper left corner as green.    

Figure 2 and 3 have more details and 

saturated colours then the original. Both of 

the figures also shows good contrasts 

between sky and clouds.  

When comparing the original picture to 

figure 4 we notice more colours in the 

leaves, even though the whole picture feels 

a bit pale. There is some contrasts between 

the sky and the clouds, but not more than 

what is in the original.  

Figure 4 – Durand 
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Fog removal for a single JPEG 

 

An effect discovered when tone-mapping pictures is the effect of removing fog. 

Figure 5 show the original JPEG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 –Original JPEG 

 

When this picture is tone-mapped we get different results shown in figure 6 – 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 – Mantiuk ’06     
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Figure 7 – Fattal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Durand 
 

 

As shown in figure 6 – 8 there is a fog reduction in some of the pictures. In figure 6 

there is a good reduction, when compared to the original there is less fog and more 

details. But even though figure 6handles the reduction well, figure 7 seems to do a 

better job. In figure 7 there is a clear reduction and more details in this figure 

compared to the original or the other two figures. Figure 8 shows a small reduction, 

but there is not that much more details compared to the original.                                                                                                                        
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9.3 Bilaga 3 – HDR-functions in cameras 

 

I detta kapitel beskrivs det skillnaden mellan att tone mappa och inte med en Nikon 

D5100 kamera för att undersöka effekter av HDR-mode som finns I dagens kameror. 

Rapporten är på engelska. 

 

Tone-mapping of JPEG with HDR 

 

When comparing a picture with HDR and one regular JPEG there is not a significant 

difference.

 
Figure 9 – With HDR on 

 

 
Figure 10 – With HDR off 
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Figure 9 and 10 show the difference between the two modes. Even though there is 

only a small difference in this mode we have chosen to Tone-map pictures with HDR 

switched on.  

Figure 11 and 12 will show the differences between some Tone-mapping operators.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 – Mantinuk’06                                      Figure 12 – Fattal 

 

Figure 11 and 12 is Tone-

mapped versions of figure 13, 

which is the original HDR-

picture.  

In figure 11 there is more 

contrast through the picture. It 

is easier to discern the façades 

of the buildings and there is 

more details in the bushes in 

front of the white car. There is 

also more contrast in the sky, 

which makes the sky and 

clouds more grey, but easier to 

distinguish the clouds overall. 

Figure 12 has a more detailed 

façade, more details in the 

bushes, more details in the 

clouds and more saturated 

colours then the original HDR.   

Figure 13 – Original HDR 
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Difference when Tone-mapping RAW and JPEG 

 

This chapter will describe the differences when Tone-mapping a RAW and a JPEG. 

To show the difference we have used one original RAW and one original JPEG as 

seen in figure 13 and figure 14.   

 

 
 

Figure 13 – Original RAW                                              Figure 14 – Original JPEG 

 

In figure 15-18 we show the result of Tone-mapping these originals. 

 

 
Figure 15 – Mantinuk’06 of RAW                     Figure 16 – Mantinuk’06 of JPEG 

 

 
Figure 17 – Fattal of RAW                                   Figure 18 – Fattal of JPEG 
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We used the same settings for all of the pictures above, which resulted in a clear 

difference in saturation between the RAW’s and JPEG’s.  


