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Sammanfattning 
Samarbetspartnern som denna studie har gjorts för har som mål att konstruera en detektor 
för tågtrafiken som bygger på bildigenkänning och artificiell intelligens. Problemet är att de 
lösningar som finns idag är dyra, och därför är en förutsättning att den ska vara byggd med 
konsumentprodukter för att få ner kostnaden samt att den ska vara enkel att installera och 
underhålla. Flera ramverk för objektigenkänning existerar, men dessa bygger på olika metoder 
och tekniker. Studien har därför utförts som en fallstudie vars syfte har varit att jämföra två 
välanvända ramverk för objektigenkänning för att identifiera olika för- och nackdelar gällande 
noggrannhet och tidsåtgång vid träning och test med hjälp av dessa ramverk. Även vilka olika 
utmaningar som stötts på under tillvägagångssättet har lyfts fram. Studien sammanfattar 
sedan dessa för att skapa idéer och diskussion för hur dessa skulle kunna implementeras på 
den nya tågdetektorn. Ramverken som har jämförts är OpenCV och Google TensorFlow. 
Dessa bygger på olika objektigenkänningstekniker, i huvudsak kaskadklassificering och 
neurala nät. Ramverken testades med en datamängd på 400 bilder på olika tågfordon där 
hjulaxlarna användes som parameter för objektigenkänningen. Testerna bedömdes efter 
kriterier gällande noggrannhet, tidsåtgång för träning samt komplexitet för konfiguration och 
användning. Resultatet visade att OpenCV hade en snabb träningsprocess, men visade låg 
precision och en mer komplex konfigurerings- och användningsprocess. TensorFlow hade en 
långsammare träningsprocess, men visade istället bättre precision och en mindre komplex 
konfigurering. Slutsatsen av studien är att TensorFlow visade bäst resultat och har mest 
potential att användas i den nya tågdetektorn. Detta baseras på studiens resultat samt att den 
bygger på modernare tekniker med neurala nät för objektigenkänning. 
 
Nyckelord 
Datorseende, maskinseende, konditionsbaserad övervakning/underhåll, objektigenkänning, artificiell 
intelligens 
  



 

Abstract 
The research in this thesis is conducted with the partners aim to construct a new train 
detection system that uses image recognition and artificial intelligence. Detectors like these 
that exists today are expensive, so the construction is going to be based around the use of 
consumer electronics to lower the cost and simplify installation and maintenance. Several 
frameworks for object detection are available, but they use different approaches and methods. 
This thesis is therefore carried out as a case study that compares two widely used frameworks 
for image recognition tasks. The purpose is to identify advantages and disadvantages 
regarding training and testing when using these frameworks. Also highlighted is different 
challenges encountered in the process. The summary of the results is used to form ideas and a 
discussion about how to implement a framework in the new detection system. The 
frameworks compared in this study are OpenCV and Google TensorFlow. These frameworks 
use different methods for object detection, mainly cascade classifiers and convolutional 
neural nets. The frameworks were tested using a dataset of 400 images on different trains 
where the wheel-axles were used as the object of interest. The results were analyzed based on 
criteria regarding precision, total training time and also complexity regarding configuration 
and usage. The results showed that OpenCV had a faster training process but had low 
precision and more complex configuration. TensorFlow had a much longer training process 
but had better precision and less complex configuration. The conclusion of the study is that 
TensorFlow overall showed the best result and has a better potential for implementation in 
the new detection system. This is based on the results from the study, but also that the 
framework is developed with a more modern approach using convolutional neural nets for 
object detection.  
 
 
Keywords 
Computer vision, machine vision, condition-based monitoring/maintenance, object detection, artificial 
intelligence 
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Begreppslista 
 

Artificiell Intelligens (AI) Forskningsområde inriktat mot skapande av intelligenta 
datorsystem (NE, 2018). 

Artificiella Neurala Nät 
(ANN) 

Neuralt nätverk som efterliknar det mänskliga nätverket 
av neuroner i hjärnan (Abraham, 2005). 

Convolutional Neural Nets 
(CNN) 

Djupinlärningsteknik specifikt för bilder (Mathworks, 
2018). 

Datorseende (Computer 
Vision) 

Område inom datavenskap som handlar om skapandet av 
system som efterliknar det mänskliga seendet (Huang, 
1996). 

Inbäddat datorseende 
(embedded computer 
vision) 

Datorseendesystem anpassade för inbäddade system 
(Kisacanin et al., 2009). 

Intelligens Människans förstånd eller tankeförmåga (NE, 2018). 
Konditionsbaserat 
underhåll/övervakning 
(CBM) 

Automatisk övervakning av maskindelars skick för att 
föreslå åtgärder (Ahmad & Kamaruddin, 2012) 

Maskinseende (Machine 
vision) 

Datorseende för industriella sammanhang (Steger, Ulrich 
& Wiedemann, 2018). 

Region based CNN (R-
CNN) 

Regionsbaserad objektigenkänningsmetod (Yuan, Yuan & 
Zhong, 2017). 

Single-shot detection (SSD) ”Bounding box”-baserad objektigenkänningsmetod (Liu, 
et al., 2016). 

Transfer learning Användning av ett förtränat neuralt nät som anpassas till 
sin egen datamängd och objekt (Mathworks, 2018). 
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1 Inledning 
Detta kapitel beskriver rapportens bakgrund, problemformulering, syfte, samarbetspartner och avgränsning. 
 
1.1 Bakgrund 
Detektorer för järnvägen används i syfte för att upptäcka fordonsskador för att motverka 
urspårningar, undvika nedrivning av kontaktledningar samt förminska skador på banan eller 
fordon. Strömavtagardetektorer, varmgångs- och tjuvbromsdetektorer och 
hjulskadedetektorer är de som används i Sverige idag. (Trafikverket, 2016). 
 
Dessa detektorer möjliggör för konditionsbaserat underhåll och övervakning, eller condition-
based monitoring/maintenance. Maskindelars skick och status övervakas automatiskt för att i god 
tid varna operatörer om att underhåll krävs (Ahmad & Kamaruddin, 2012). 
 
Bildigenkänning, eller computer vision, är ett område inom datavetenskap som handlar om att 
extrahera användarbar information ur bilder (Huang, 1996). Maskinseende, eller machine vision, 
handlar istället om bildigenkänning för industriella syften (Steger, et. al, 2018). Tillsammans 
med maskininlärning, djupinlärning och artificiell intelligens (AI) har den tekniska 
utvecklingen gett upphov till nya typer av detektorer för tågtrafiken. Tillsammans med IT-
lösningar kan dessa detektorer identifiera andra parametrar och tillhandahålla viktig 
information för järnvägen.  
 
Det finns appliceringar där bildigenkänning och AI har använts för inspektion av rälsen och 
dess olika delar för att upptäcka fel och brister. ViSyR är ett automatiskt system som med 
hjälp av bildigenkänning upptäcker fel och brister i bultar och plattor på rälsen (Marino et. al, 
2007). 
 
Inspektion av specifika delar på tågfordon med dessa tekniker är fortfarande ett relativt nytt 
område. Det finns kommersiella lösningar, exempelvis SecurOS Transit, som är ett system 
som använder en videokamera och teckenigenkänning för att identifiera specifika vagnar som 
passerar kamerasensorn, samt en videokamera för att identifiera lasten (ISS, 2018). 
 
Företaget Ansaldo STS har i projektet IN2SMART (inom Shift2Rail) tagit fram ett 
heltäckande system som bygger på bildigenkänning och teckenigenkänning för inspektion av 
delar på tågfordon. Systemet använder sig av digitala linjära kameror vid vardera sida om 
tåget. (Shift2Rail, 2016).  
 
Utvecklingen av djupinlärnings- och bildigenkänningsramverk underlättar 
utvecklingsprocessen för applikationer som bygger på dessa tekniker. Google TensorFlow är 
ett djupinlärningsramverk som används till utveckling av applikationer som bygger på neruala 
nätverk. Ramverket innehåller exempelvis funktioner för bild- och videoklassificering, 
objektigenkänning, röstigenkänning samt oövervakat och förstärkt lärande (Abadi, et. al, 
2016). 
 
OpenCV är ett ramverk som är specifikt riktat mot computer vision och innehåller en stor 
mängd algoritmer för datorseende och maskininlärning. Användningsområden är bland annat 
objektigenkänning, extrahering av 3D-modeller samt bildbehandling (OpenCV, 2018).  
 
1.2 Problemformulering 
Dagens detektorer som bygger på AI och bildigenkänning är i dagsläget väldigt kostsamma, 
specialtillverkade och har en komplicerad installationsprocess. Det finns ett behov för en ny 
typ av detektor som bygger på billigare komponenter och som är enklare att installera för att 
identifiera skador på tågfordonsdelar i syfte att förbättra tågtrafiken och minska onödiga 
stopp i trafiken.  
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Bildigenkänning och djupinlärning är områden som tidigare har krävt djupgående tekniska 
kunskaper och omfattande datorkraft för att utföras på ett noggrant sätt. På senare tid har 
dock företag och organisationer skapat olika programbibliotek och ramverk som underlättar 
utvecklingen av applikationer och system för dessa tekniker. Dessa ramverk bygger på olika 
tekniker och algoritmer för objektigenkänning. De har även olika tillvägagångsätt gällande 
träning och test, och det kan vara utmanande att veta vilken som passar den egna 
applikationens syfte bäst.  
 

1.2.1 Frågeställningar 

Frågeställningar som kommer att behandlas i rapporten är följande:  
 
F1. ”Vilka för- och nackdelar finns gällande noggrannhet och tidsåtgång vid träning och test 
med Google TensorFlow och OpenCV?” 
 
F2. ”Vilka utmaningar eller utomstående faktorer kan påverka tillvägagångsättet gällande 
konfigurering, hårdvara och insamling av data vid arbetet med bildigenkänning?”  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra två öppna ramverk för djupinlärning och 
bildigenkänning för att utvärdera för- och nackdelar gällande noggrannhet och tidsåtgång vid 
träning och test med hjälp av dessa ramverk. Även möjligheter med hur dessa tekniker skulle 
kunna appliceras på en ny typ av detektor för tågtrafiken utvärderas. 
 
1.4 Samarbetspartner 
Studien görs i samarbete med företaget Tall Guru AB i Borlänge. Företaget grundades 2016 
som WhtIsIt, men bytte till nuvarande namn under 2017.  De arbetar främst inom IT-
utveckling och konsulttjänster. Företagets medarbetare har bakgrund hos Trafikverket och 
har lång erfarenhet och bred kompetens gällande olika trafik- och tågsystem.  
 
1.5 Omfattningar och avgränsningar 
Denna rapport blir en pilotstudie inför samarbetspartners forskningsprojekt för den nya 
tågdetektorprototypen. Intressent- eller målgrupp för studien kan vara studenter som tagit 
examen på IT-baserade högskolor som exempelvis systemvetenskapliga- eller 
datavetenskapliga program. Den kan även riktas mot andra utvecklare som vill lära sig mer 
om bildigenkänning och användning av olika ramverk. 
 
Själva bildigenkänningsprocessen har avgränsats till att identifiera en parameter på tågfordon, 
med tanke på studiens omfattning och tidsram. Ett tänkt system för den nya tågdetektorn 
som föreslås har som mål att kunna identifiera multipla parametrar på ett tågfordon, dels för 
att identifiera skicket på specifika delar, men också för att kunna använda avståndsberäkning 
mellan olika delar för att kunna göra andra analyser för andra syften. Ett första steg i 
processen är att identifiera en parameter på tågfordon, och därför har användningen av 
ramverken begränsats till detta. Vid bildinsamling togs bilder på flera olika tåg. Dessa 
innefattar både passagerartåg och godståg. Majoriteten av bilderna är tagna på godståg, där 
två vanliga typer av hjulaxlar framkommer. Eftersom det samlades in mindre material som 
behandlar passagerartåg har testerna i studien avgränsats till hjulaxlar på godståg. 
 
Flertalet ramverk och bibliotek existerar gällande bildigenkänning och maskininlärning. 
Denna studie har begränsats till ramverken Google Tensorflow och OpenCV. 
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2. Teori 
Detta kapitel beskriver den bakomliggande teori som finns kring rapportens ämne. 
 
2.1 Detektorer som används idag 
Det finns närmare 190 detektorer av olika slag i Sverige i dagsläget. Syftet med dessa 
detektorer är att förbättra tågtrafiken och upptäcka skador på tågvagnarna som kan orsaka 
urspårning eller riva ner kontaktledningar. De olika typerna som används är 
varmgångsdetektorer, tjuvbromsdetektorer, hjulskadedetektorer samt strömavtagardetektorer 
(Trafikverket, 2016). 
2.1.1 Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer 

Varmgångsdetektorer, som kallas för SERVO, har som syfte att ge ifrån larm om ett 
passerande tåg har avvikande hög temperatur i hjullagret. Vid passage mäts värmestrålningen 
från fordonets lagerbox och underrede med hjälp av infraröd strålning. 
 
Tjuvbromsdetektorer, som kallas för SATT, mäter istället temperaturen i hjulringen och ger 
ifrån sig ett larm ifall en högt avvikande temperatur identifieras. En hög temperatur kan tyda 
på att bromsar ligger låsta emot varandra. Vid passage mäts värmestrålningen från fordonets 
hjulring med hjälp av en värmekänslig cell. Cellen gör om värmestrålningen till en elektrisk 
puls, där storleken på pulsen avgör temperaturens intensitet. 
 
Både SERVO och SATT håller på att ersättas med de nyare FUES detektorerna. Dessa 
kombinerar varmgångs- och tjuvbromsdetektorernas funktionalitet via integration av 
infraröda kameror i spårets slipers. Den nya typen av detektor är mer pålitlig och ger säkrare 
värden än de äldre detektorerna (Gustafson, 2007). 
2.1.2 Hjulskadedetektorer 

Hjulskadedetektorer har som syfte att upptäcka skador på hjulet på ett tågfordon. Idag 
används Schenk MultiRail WheelScan, som är ett stationärt system för att detektera 
hjulskador. Den har som syfte att mäta kontaktkraft mellan hjul och räls, axellasten för 
fordonet och banan samt lastfördelningen på axel och fordon. Mätningen går till med hjälp av 
specialsliprar och mätgivare som registrerar kraften mellan räls och hjulens kontaktyta med 
hjälp av trådtöjningsteknologi. Om onormalt höga värden registreras skickas ett larm ut till 
trafikcentralen (Trafikverket, 2013). 
2.1.3 Strömavtagardetektorer 

Strömavtagare kallas den kontakt som sitter uppe på tågfordonet och förser vagnen med 
ström genom att glida under en kontaktledning under färd. KIKA är en typ detektorer vars 
syfte är att undersöka status på strömavtagare och kontaktledningar. Detektorn mäter slitage 
på strömavtagare och ledning med hjälp av bildanalys och kameror. En annan typ av detektor 
är BUBO, som mäter upplyftet av kontakttråden från passerande strömavtagare (Trafikverket, 
2012). 
 

 
Figur 1. KIKA-detektor på ovansidan av ett tåg (Trafikverket, 2012) 
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2.2 Konditionsbaserat underhåll och övervakning 
Underhåll och reparationer av fordon och maskiner har med den tekniska utvecklingen lett 
till begreppet konditionsbaserat underhåll och övervakning, eller conditions-based monitoring and 
maintenance (CBM). Genom en övervakningsprocess samlas information om exempelvis 
maskindelars skick, för att sedan föreslå åtgärder och handlingar som krävs för att underhålla 
och återställa delarna till dess ursprungliga skick. Tidigare undersökningar har visat att en stor 
del av maskinskador uppstår efter vissa särskilda indikeringar, och har därför pådrivit 
forskningen om CBM i syfte att förbättra skick på delar, sänka kostnaderna för underhåll 
samt undvika skador innan de skett. Vanliga områden som man undersöker är vibration, 
ljudnivå samt olja och smörjning (Ahmad & Kamaruddin, 2012). 
 
Specifika studier inom tågtrafiken gällande konditionsbaserat underhåll har gjorts. En studie 
från Nihon University tillsammans med Central Japan Railway Company utvärderade 
utvecklingen av ett system som utför rälskontroll direkt från tågfordon som är i bruk, istället 
för att använda sig av separata servicetågfordon för ändamålet. Med hjälp av ljud- och 
vibrationssensorer kontrolleras rälsens skick och kan sedan med GPS direkt lokalisera vart 
skadan har skett. Fälttesterna visade goda resultat och bidrar till användbar och viktig 
information gällande konditionsbaserat underhåll av tågrälsen (Mori, Tsunashima, Kojima, 
Mastumoto & Mizuma, 2012).  
 
Ett annat exempel kommer från en studie från Luleå Universitet där behovet av 
konditionsbaserat underhåll gällande räls- och hjulslitage studerades. I norra Sverige utfördes 
mätningar på kraften mellan hjul och räls vid olika hastigheter för att utvärdera olika faktorer 
som påverkar slitaget på de olika delarna. Studien visade exempelvis större hjulslitage på 
grund av klimatpåverkan vid lägre temperaturer (Palo, 2012). 
 
2.3 Intelligens, AI och Machine vision 
Begreppet intelligens handlar om människans förstånd eller tankeförmåga. Olika definitioner 
innefattar bland annat abstrakt tänkande, lärande och anpassning till nya situationer (NE, 
2018).  
 
Artificiell intelligens (AI) är ett forskningsområde som riktat mot skapandet av system som 
uppvisar intelligent beteende. Syftet med AI är att konstruera system som på liknande sätt 
som den mänskliga hjärnan kan dra slutsatser, hantera problemlösning, bearbeta ny kunskap 
samt förstå naturligt språk (NE, 2018).  
 
Russel & Norvig (2010) beskriver AI utifrån fyra perspektiv: 

• Humant tänkande, eller Thinking Humanly - Att få maskiner att ”tänka” som 
människor, och för det krävs en förståelse över hur det mänskliga tänkandet 
fungerar. Detta bygger på områden inom kognitiv forskning där AI-datamodeller 
tillsammans med tekniker från psykologin används för skapandet av teorier kring den 
mänskliga hjärnans funktionalitet. 

• Humant agerande, eller Acting Humanly - Att få maskiner att utföra samma 
aktiviteter som människor där intelligent tänkande krävs. Ett test som förknippas 
med denna kategori är Turingtestet, nämnt efter Alan Turing. Testet kan beskrivas 
som en serie frågor, skrivna av en människa, som besvaras av datorn. Om den 
mänskliga bedömningen inte kan skilja på om det är en människa eller dator som 
besvarat frågorna har maskinen klarat testet. 

• Rationellt tänkande, eller Thinking Rationally - Att få maskiner att utföra 
beräkningar som gör det möjligt att uppfatta, resonera och agera. Grundtankarna 
bakom denna kategori härstammar från grekisk filosofi där olika idéer kring logiskt 
tänkande formade olika mönster för argumentstrukturer som alltid ledde till korrekta 
slutsatser vid korrekta förutsättningar. 

• Rationellt agerande, eller Acting Rationally – Att få maskiner att agera rationellt 
utifrån utformning av intelligenta agenter. En agent i datorsammanhang fungerar 
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ungefär som ett datorprogram. Skillnaden från ett vanligt program och en agent är att 
agenten förväntas arbeta autonomt (dvs. vara oberoende och självständig), uppfatta 
sin omgivning och anpassa sig efter förändringar (Russel & Norvig, 2010).  

 
Datorseende, eller Computer Vision, är ett område inom datavetenskapen som handlar om 
skapandet av datorsystem och modeller som efterliknar det mänskliga seendet. Området har 
två huvudmål som relaterar till varandra. Huang (1996) beskriver begreppet ur två olika 
synvinklar. Från en biologisk synvinkel kan datorseende bidra till förståelsen av det mänskliga 
seendet. Från en ingenjörs synvinkel kan mänsklig syn bidra till skapandet av system som 
efterliknar och utför arbetsuppgifter där vanligt seende annars används. 
 
Maskinseende, eller machine vision, är till skillnad från computer vision ett mer specifikt 
begrepp där datorseende används för att lösa problem i industriella sammanhang. Det har 
speciellt blivit en viktig del inom produktionsindustrin, där maskinseendetekniker används för 
till exempel kvalitetsspecifikation för produkter. Implementation av ett sådant system för 
maskinseende innebär att en rad utmaningar bör mötas, till exempel objektidentifiering för 
särskiljning av olika objekt, positionsidentifiering för hopsättning av delar på rätt plats samt 
fullständighetskontroller för inspektion av färdig produkt (Steger et al. 2018). 
 
Dator- och maskinseende var tidigare något som krävde kraftfulla stationära arbetsstationer 
för exekvering av olika algoritmer, men den snabba tekniska utvecklingen har gett upphov till 
en rad nya teknologiska möjligheter gällande processorer, integrerade kretsar och design av 
elektroniska system. Ett nytt begrepp och forskningsområde har växt fram, kallat inbäddat 
datorseende, eller embedded computer vision. Utvecklingen inom detta område har möjliggjort 
skapandet av system som är kostnadseffektiva samtidigt som dom har hög noggrannhet och 
prestanda. Detta har lett till många olika användningsområden för inbäddade system som 
exempelvis säkerhetsövervakning, trafikanalys, datorspel samt sjukvård (Kisacanin, et. al, 
2009). 
 
2.4 Objektigenkänning 
Inom datorseende beskrivs objektigenkänning som en särskild uppgift där målet är att 
identifiera specifika objekt från bilder eller filmsekvenser. Medan det mänskliga seendet har 
en förmåga att snabbt känna igen många objekt från riktiga världen eller exempelvis en bild, 
har detta länge varit en utmaning för datorseendeapplikationer. Många komplexa faktorer så 
som olika bakgrunder, ljusförhållanden och variationer i objektens utseende kräver att 
bildigenkänningsmodeller tränas med stor noggrannhet gällande kategorisering av objekt. Det 
är också vanligt att det krävs en stor datamängd för att korrekt klassificera ett objekt. 
 
Objektigenkänningsalgoritmer bör uppfylla följande krav för god precision: 

• Pålitlighet – Variationer som kan uppstå, exempelvis olika ljusförhållanden, 
störningar och brus, ska optimalt sett inte påverka objektigenkänningens precision. 

• Hastighet – Objektigenkänningsalgoritmen skall fungera så snabbt som 
applikationens syfte kräver. Exempelvis kan en internetbaserad lösning kräva en 
snabbare algoritm. 

• Automation – Algoritmen bör vara fullt automatiserad, utan någon yttre 
användarinteraktion (Latharani, Kurian & Chinadanda Murthy, 2011). 

 
2.5 Tågsystem som bygger på AI och bildigenkänning 
Den enda detektorn i Sverige idag som använder bildigenkänning som teknik är 
strömavtagardetektorn KIKA. I andra områden internationellt har andra system som bygger 
på AI och bildigenkänning börjat användas. Appliceringar och användningsområden är till 
exempel underhåll för rälsen, textigenkänning för identifiering av specifika tågfordon samt 
identifiering och inspektion av delar på vagnarna. 



 

6 
 

2.5.1 VISyR 

Ett användningsområde för AI och bildigenkänning som tillämpats är inspektion och 
underhåll av tågbanan. Vanligtvis undersöks rälsen manuellt av utbildad banpersonal som går 
längs rälsen och utvärderar skick och letar efter skador. Denna process är både tids- och 
resurskrävande, samt att det kan vara farligt och riskfyllt att arbeta längs rälsen. Behovet för 
ett självgående system ledde till utvecklingen av VISyR, ett automatiserat och konfigurerbart 
självgående rälsinspektionssystem som analyserar rälsen efter skador samt identifierar bultars 
tillstånd i slipers och underlägg (Marino & Stella, 2007).  
 
Systemet installeras på ett befintligt inspektionståg och använder kameror för att fånga en 
videosekvens av rälsen vid körning. För att kompensera mot olika ljusförhållanden installeras 
också en ljusanordning. Videosekvensen analyseras i realtid av olika 
kommunikationsprotokoll och algoritmer för att producera en rapport över rälsens tillstånd. 
Systemet har lägen för olika hastigheter, en för höghastighetsundersökning för snabbare 
analysering samt ett för låghastighetsundersökning för mer utförlig undersökning. En 
noggrannhet på 98,5% uppnåddes vid testning vid en hastighet på 190 km/h (De Ruvo, De 
Ruvo, Distante, Nitti, Stella & Marino, 2008). 
2.5.2 SecurOS TRANSIT 

En annan teknik som undersökts är huruvida textigenkänning kan används vid analys av 
tågtrafik. Företaget ISS arbetar med att ta fram kommersiella system och moduler inom olika 
områden gällande infrastruktur, trafik och järnväg under namnet SecurOS. En tillgänglig 
modul för SecurOS kallas för TRANSIT, och är ett system som bygger på videoanalys med 
hjälp av teckenigenkänning, och används för analys av tågfordon och plattformar. Systemet är 
även riktat till sjötransportindustrin för identifiering av laster och containrar.  
 

 
Figur 2. SecurOS Transit (ISS, 2018) 

 
För tågtrafikens syfte används två olika typer av kameror, en för inspektion av last och en för 
identifiering av olika teckenkombinationer på fordon. Systemet är kapabel till analys i realtid 
med hjälp av mjukvara från ISS, och tillhandahåller tågoperatörer med information om tåget 
(ISS, 2018). 
 
2.6 Ramverk för bildigenkänning och djupinlärning 
Vid utveckling av programvara kan användningen av ett dedikerat ramverk underlätta och 
effektivisera utvecklingsprocessen genom att tillhandahålla viss standardfunktionalitet till 
programmet. 
2.6.1 Beskrivning av ramverk 

Ett programvaruramverk kan beskrivas som en typ av programvara som tillhandahåller 
funktionalitet som kan återanvändas och förändras vid skapande av egna anpassade program. 
Några viktiga fördelar med användningen av ramverk är (Fayad & Douglas, 1997): 

• Modularitet (Modularity) – Detaljer kring implementation inkapslas i olika interfaces, 
där generella komponenter och funktionalitet kan användas i sina egna program. 
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• Återanvändningsbarhet (Reusability) – Tidigare prövad kunskap och praxis om en viss 
typ av funktionalitet kan återanvändas. 

• Sträckbarhet (Extensibility) – Möjlighet för framtida implementation av nya tjänster 
och funktioner. 

• Inversion of control (IoC) – Ramverket, till skillnad från programmet, bestämmer 
vilka specifika applikationsmetoder som skall anropas utifrån särskilda händelser. 

 
Vid utveckling av mjukvara som använder sig av ramverk så främjar dessa fördelar lägre 
kostnader och effektivare utvecklingsprocess. Det finns dock flera utmaningar som bör mötas 
när man använder sig av ramverk. Exempel är tidsåtgång och inlärningskurva för 
användandet av ramverket, integration av flera ramverk som inte från början är skapade för 
att samarbeta med varandra, eller att om applikationers krav på funktionalitet utökas så måste 
ramverket också tillåta dessa förändringar (Fayad et al., 1997). 
2.6.2 Google TensorFlow 

År 2011 startade projektet Google Brain Team. Syftet med projektet var att upptäcka 
möjligheter med storskaliga neurala nät för djupinlärning, både i forskningssyfte och för 
Google’s egna produkter. Projektet ledde till utvecklingen av ramverket DistBelief. Neurala 
nät som använder sig av teknikerna i ramverket har applicerats på exempelvis Google’s 
sökmotor, Google Maps, Google Photos, Google Translate med flera.  
 
Nya kunskaper och förståelse kring behovet av neurala nät ledde till vidareutvecklade av 
DistBelief, och 2015 lanserades andra generationens ramverk, kallat TensorFlow. Beräkningar 
utförda med TensorFlow beskrivs som dataflödesmodeller som sedan kan kartläggas på en 
mängd olika hårdvaruplattformar, allt från mobiltelefoner till storskaliga datorer med flera 
grafikkort. Google anser att användningen av ett enhetligt system som har ett brett 
appliceringsområde på många enheter förenklar maskininlärningsprocessen för verkliga 
användningsområden. Exempel på beprövade användningsområden med TensorFlow är bild- 
och videoklassificering, objektigenkänning, röstigenkänning, sekvensprediktering, samt 
oövervakat och förstärkt lärande (Abadi, et. al, 2016). 
 
TensorFlow omfattar en rad API’er, både för lågnivå- och högnivåprogrammering, där 
huvudfokus ligger på användning tillsammans med programspråket Python. API’erna finns 
även tillgängliga för C++, Java och Go. Den senaste versionen av ramverket är 1.7.0 och 
lanserades i mars 2018 (TensorFlow, 2018). 
2.6.3 Open CV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) är ett programvarubibliotek med funktioner 
som behandlar området datorseende. Det lanserades 1999 och utvecklades av Intel Team, 
med målsättning att skapa ett ramverk som innehåller många funktioner med portabel kod 
för utveckling av datorseendeapplikationer. Sedan 1999 har flertalet utvecklare bidragit till 
förändringar och förbättringar. OpenCV är uppbyggd av flera moduler, som var och en 
tillhandahåller funktionalitet för specifika områden inom datorseende (Culjak, et.al, 2012).  
 
Biblioteket har över 2500 optimerade algoritmer för datorseende och maskininlärning. 
Användningsområden där OpenCV har applicerats är exempelvis objektigenkänning, 
spårning av kamerarörelser och objekt, extrahering av 3D-modeller till objekt samt funktioner 
för att sätta samman bilder.  
 
OpenCV är lanserat under BSD-licens, vilket betyder att det är fritt att använda både för 
akademiker och i kommersiellt syfte. Biblioteket kan användas tillsammans med 
programmeringsspråken C++, Python och Java. Den senaste versionen är 3.4.1, och 
lanserades i februari 2018 (OpenCV, 2018). 
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2.7 Träning och test vid maskininlärning och objektigenkänning 
 
Ett gemensamt mål för både dator- och maskinseende är att extrahera användbar information 
från bilder. Till skillnad från det mänskliga seendets förmåga att utskilja ett visst objekts färg, 
form, omgivning och perspektiv så blir det en utmaning att skapa dessa förutsättningar för 
datorseende. För att möta dessa utmaningar tillämpas mönsterigenkänning tillsammans med 
maskininlärning.  
 
Kort sammanfattat kan mönsterigenkänning beskrivas som identifiering av mönster i data, 
medans maskininlärning används på dessa mönster för att tränas och skapa nya data som 
bidrar till bättre precision. Det finns olika sätt att utföra maskininlärning, där dom vanligaste 
metoderna är supervised learning och unsupervised learning. Supervised learning, eller övervakat 
lärande, innebär att man undersöker förhållanden mellan ingående data (ex. input X) och 
utgående data (ex. output Y) med klassificeringsdata som hjälpvariabel. Unsupervised learning, 
eller oövervakat lärande, handlar istället om att enbart försöka hitta likheter och mönster i 
träningsdata utan klassificerat data som hjälp (Nyberg, 2016). 
2.7.1 Viola-Jones Algoritm 

Ett av de mer kända exemplen på objektigenkänningsalgoritmer är ”Viola-Jones object detection 
framework”, som presenterades 2001 och visade goda resultat gällande identifiering, 
klassificering och precision på objektigenkänning testat på ansiktsbilder. Deras algoritm 
presenterade ett antal banbrytande användningstekniker inom objektigenkänning.  
 
Det som skiljde deras algoritm från redan prövade metoder var användandet av en ”integral 
image” för snabb klassificering av särskilda drag i en bild. Dessa drag kallas för ”haar-like 
features”. 
 

 
Figur 3. Identifierade haar-drag vid ansiktsigenkänning (Viola & Jones, 2001) 

Även användningen av maskininlärningsalgoritmen ”Adaboost” för att skapa klassificerare 
baserat på en liten mängd viktiga drag var ett viktigt bidrag från deras forskning. Dessa 
klassificerare kunde sedan kombineras i en kaskadstruktur vilket ökar hastigheten på 
identifieringen (Viola & Jones, 2001).  
 
Kortfattat så använder sig algoritmen av ”positiva” och ”negativa” bilder. De positiva är 
bilder på objektet som skall identifieras, och de negativa är bilder där inte objektet 
förekommer. Med hjälp av ”haar-features”, som visas på bilden, så subtraheras summan av 
pixlar inom de vita områdena från de svarta områdena för att identifiera många olika drag i 
bilden.  
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Figur 4. Haar-drag i Viola-Jones algoritmen (OpenCv, 2018) 

Då detta kan resultera i ett stort antal drag så används ”integral image” för att snabba på 
processen och för att minska ner antalet pixlar som beräkningarna utförs på. Bland de 
identifierade dragen förekommer en hel del irrelevanta områden, och för att ytterligare sortera 
ut de bästa dragen används ”Adaboost”. Denna maskininlärningsalgoritm sker i omgångar där 
alla identifierade drag appliceras på träningsbilderna, och för varje drag identifieras den bästa 
nivån av klassificering av objektet till positiv eller negativ. De drag som har minst felfrekvens 
väljs ut och används sedan för att identifiering av objektet. Denna process upprepas tills att 
inga fler drag har hittats eller när den specificerade nivån av noggrannhet har uppnåtts. I detta 
stadie kan det fortfarande vara många drag som har identifierats. Istället för att vid 
objektigenkänning söka igenom alla drag på en gång så används ”cascade classifiers”. Det 
innebär att de identifierade dragen kategoriseras i olika stadier och appliceras en åt gången. 
Ifall något stadie misslyckas med att identifiera drag i bilden, kasseras sökningen och börjar 
om på ett nytt område. När ett område har lyckats att ta sig igenom alla stadier så har objektet 
med stor sannolikhet identifierats (OpenCV, 2018). 
2.7.2 CNN (Convolutional Neural Networks) 

Utvecklingen inom maskininlärning har gett upphov till andra metoder för objektigenkänning 
som bygger på iden med artificiella neurala nätverk, även kallat artificial neural networks (ANN). 
 
Idén med artificiella neurala nät bygger på den mänskliga hjärnans massiva nätverk av 
neuroner. Varje neuron är en cell som möjliggör mottagande, hantering och sändning av 
information. Idéen med ANN är att modellera datorsystem som delvis bygger på 
uppbyggnaden av de neurala nät som finns i hjärnan (Abraham, 2005).  
 

 
Figur 5. Multilagers ANN (Abraham, 2005) 

 
Haykin (2008) beskriver neurala nätverk som följande: 
”Ett neuralt nätverk är en massiv och parallellt distribuerad processor byggd på enkla bearbetande enheter 
som har en naturlig tendens att lagra erfarenhetskunskap och göra den tillgänglig för användning. Den 
efterliknar hjärnan i följande avseenden: 

• Kunskap erhålls från sin miljö genom en inlärningsprocess. 
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• Interneurala anslutningsstyrkor, eller synaptiska vikter, används för att lagra den erhållna 
kunskapen” 

 
Specifikt inom djupinlärning för objektigenkänning så är CNN, eller ”Convolutional neural 
networks”, en effektiv metod som har utbredd användning och används särskilt vid 
djupinlärning på bilder. Till skillnad från andra metoder som manuellt måste identifiera olika 
drag i bilder så lär sig CNN automatiskt vilka dessa drag är under inlärningsprocessen.  
 
Dessa neurala nät använder sig av olika lager för att identifiera drag i bilden. De första lagren 
börjar med att identifiera enkla saker, så som kanter och ljus, för att sedan öka i komplexitet 
för varje lager som tränas på.  
 

 
Figur 6. Objektidentifiering med CNN (Mathworks, 2018). 

 
Det finns två vanliga tillvägagångssätt vid användningen av CNN och bildigenkänning. Det 
första är att man skapar ett eget neuralt nät för objekten som skall tränas på, vilket kan vara 
en avancerad och tidskrävande process som kräver en stor datamängd. Ett annat vanligt 
alternativ är att man använder ett färdigt förtränat nät som man sedan anpassar efter sina 
egna objekt. Detta kallas för överförd inlärning, eller transfer learning, och används ofta vid 
enklare objektidentifiering med mindre datamängd (Mathworks, 2018). 
 
Olika metoder för objektigenkänning som bygger på CNN existerar idag. De två mest 
använda metoderna är varianter av R-CNN (Regionsbaserad CNN) samt SSD (Single-shot 
detection). 
 
Kortfattat så utförs objektidentifiering med R-CNN genom att generera olika förslag på 
regioner i bilden genom selektiv sökning. För varje förslag på region används CNN för att 
extrahera olika drag i bilden. Med hjälp av en stödvektormaskin klassificeras sedan dessa drag. 
Den första versionen av R-CNN metoden var effektiv men väldigt krävande och långsam, 
och därför har olika förbättringar gällande regionshanteringen gjorts. Den senaste version 
kallas för Faster R-CNN (Yuan et. al, 2017). 
 
SSD, eller single-shot detection, använder sig av en annan teknik för objektigenkänning. Vid 
träning används bilder tillsammans med sanningsinformation, eller ground truth, som märks ut i 
bilderna med hjälp av boxar. Vid träning används olika slumpmässiga och förbestämda boxar 
i olika storlek och skala. Dessa kallas även för bounding-boxes. Om identifierade drag hittas i 
boxen så jämförs den med bildernas ground truth, och om en tillräckligt bra matchning med 
identifierade drag hittas, så justeras den slutgiltiga boxen som markerar objektet i bilden allt 
eftersom. (Liu et al., 2016). 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs metod och vald forskningsstrategi som studien har använt sig utav. 
 

 
 

Figur 7. Översikt över forskningsprocessen (Oates, 2006). 

Forskningens delar har utförts via en litteratursökning (avsnitt 3.1) som har lett till 
forskningsfrågorna i problemformuleringen (avsnitt 2.1). Strategin som har valts är en 
normativ fallstudie (avsnitt 3.2). Datainsamlingen har skett via dokument samt observationer 
(avsnitt 3.3 respektive 3.4). Dataanalys har utförts kvalitativt (avsnitt 3.5). Studien genererar 
ny kunskap. 
 
3.1 Litteraturstudie 
Oates (2006) beskriver att syftet med litteraturstudie består av två huvudsakliga delar: 

• Den första delen handlar om att forskare ska få insikt om ett specifikt område samt 
att definiera problemformuleringar. Detta görs genom att exempelvis undersöka olika 
källor, publikationer och artiklar från vetenskapliga tidskrifter inom flera 
vetenskapliga områden. 

• Den andra delen beskriver litteraturstudien som görs när ett specifikt ämne har valts. 
Målet blir då att samla material som fungerar som bevis på att det som undersöks 
faktiskt genererar i någon ny form av kunskap. 

 
Exempel på former av litteratur som man kan använda sig av är böcker, manualer, 
vetenskapliga tidskrifter, konferensbidrag eller rapporter (Oates, 2006).  
 
Litteraturen som används till den teoretiska ramen i arbetet består av projektbeskrivningar 
från samarbetspartner, tåg- och trafikinformation från Trafikverket samt andra vetenskapliga 
artiklar och böcker. Vid sökning efter litteratur på internet har databasen Google Scholar 
använts. Förutom information från projektbeskrivningar och myndighetsinformation så har 
majoriteten av källorna varit på engelska, vilket har underlättat processen att hitta relevant 
information samt för att få bredare omfång av träffar. Inom områdena datorseende och 
djupinlärning finns mycket befintlig forskning. Ett av målen med litteraturstudien var att hitta 
relevant information om de begrepp och tekniker inom datorseende, bild- och 
objektigenkänning som ramverken i studien använder sig av. Ett annat mål var att försöka 
specifikt att hitta vetenskaplig litteratur om hur dessa tekniker har applicerats inom 
infrastruktur och transportindustrin. Samarbetspartnern har även bidragit med idéer och 
projektbeskrivningar på andra system som behandlas i rapporten. Under rapportens gång har 



 

12 
 

även nya begrepp kommits till känna, och litteraturstudien har därför på ett sätt varit löpande 
under hela arbetsprocessen. 
 
Sökord som använts i litteraturstudien som gynnat flest framgångsrika träffar: ”Visual 
detection”, ”image/video recognition”, ”object detection”, ”detector/detection”, ”artifical 
intelligence”. 
 
För att ytterligare hitta mer specifika resultat har sökorden ofta kombinerats tillsammans med 
”railway”, ”transport” och ”infrastructure” för att hitta information specifikt om appliceringar 
inom järnvägstrafiken. 
 
Litteraturen som använts i studiens teoridel består av vetenskapliga artiklar, böcker, 
konferensbidrag, avhandlingar och myndighetsinformation. Vid sökning har resultaten först 
filtrerats på antalet citeringar, för att sedan undersökas om de är granskade av en ledning (peer-
reviewed). Viss information om begrepp har tagits från böcker och olika avhandlingar (främst 
examensarbeten och masteravhandlingar). Dessa granskas vanligen på ett annat sätt som inte 
är peer-reviewed, men betraktas ändå som trovärdiga för studiens syfte. Enklare begrepp och 
beskrivningar har hämtats direkt från myndigheter (exempelvis Trafikverket och 
InfraSweden). 
 
3.2 Forskningsstrategi  
Den huvudsakliga forskningsstrategin som används i studien är en utvärderande normativ 
fallstudie. När studien utformades var strategin ”Design & Creation” i åtanke, eftersom 
resultatet först antogs att eventuellt resultera i IT-artefakter. I detta fall gäller det tränade 
objektigenkänningsmodeller som samarbetspartnern eventuellt kommer att använda sig av i 
fortsatt arbete med detektorprototypen.  
 
Oates (2006) definierar ”Design & Creation” som en strategi där fokus ligger på utveckling av 
nya IT-produkter, eller så kallade artefakter. I strategin kan artefakten som utvecklas ha tre 
olika huvudsyften. Ett syfte kan vara att artefakten är rapportens huvudfokus, där den färdiga 
artefakten blir själva kunskapsbidraget. Ett annat syfte är att IT-artefakten blir ett verktyg för 
någonting annat, exempelvis utveckling av ett nytt system där fokus ligger på utvärderande av 
själva användningen av systemet. Det sista syftet är att en IT-artefakt utvecklas, men fokus på 
forskningen ligger på utvecklingens processer och metoder. 
 
En fallstudie definieras istället av Oates (2006) som en forskningsstrategi där man undersöker 
ett specifikt fall av någonting. Fallstudier kan i huvudsak ta formen av tre huvudtyper: 

• Explorativ studie – Denna studietyp tar fram frågor och hypoteser som forskaren i 
rapporten undersöker för att hjälpa denne att förstå problemen som har formulerats. 
Om det finns lite forskning om området så identifieras problemet i det verkliga livet 
för att sedan utforma ämnena som undersöks i rapporten. 

• Beskrivande studie – Där man tar fram en detaljrik analys av ett visst område eller 
fenomen. Analysen berättar exempelvis om vad som skedde och hur olika människor 
uppfattade detta. 

• Förklarande studie – Liknar beskrivande fallstudie till viss del, men tar forskningen 
ett steg till och förklarar varför vissa händelser skedde eller varför ett resultat 
uppnåddes. I analysen försöker man identifiera fler vinklar och faktorer som hade en 
effekt på forskningen. 

 
Björklund och Paulsson (2010) nämner även en fjärde typ, normativ fallstudie, som används 
när det redan finns kunskaper inom ett visst område, och syftet är att i studien ge vägledning 
och ta fram förslag på åtgärder inom det valda området. 
 
Genom att göra en fallstudie får man en detaljerad inblick i det fall som studeras. En vanlig 
kritik som Oates (2006) nämner mot fallstudier är att de nya genererade kunskaperna bara kan 
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relateras till det specifika fallet. Trots det kan det finnas möjligheter att de nya kunskaperna 
går att applicera på områden som sträcker sig till andra fall än det som studeras. Detta kallas 
för generalisering. Även om en del av kunskaperna är unika är det vanligt att andra faktorer 
kan hittas i liknande fall. 
 
Några fördelar med fallstudie är att den är bra lämpad för komplexa fall där det är svårt att 
studera en  
enstaka faktor samt för fall där forskaren inte har så mycket kontroll över olika händelser. 
Data som genereras ligger nära mänskliga erfarenheter och är lättare att ta in än exempelvis 
numeriska studier. Några nackdelar är det ibland kan leda till svaga generaliseringar och att 
det kan vara svårt och tidskrävande att få tillgång till miljöer, människor och dokument som 
behövs för studien (Oates, 2006).  
 
Studiens huvudsakliga resultatmål blir en utvärdering av två ramverk där kunskapsbidraget 
blir riktlinjer och förslag över hur dessa skulle kunna implementeras, och på så vis motiveras 
valet av en normativ fallstudie som forskningsstrategi. Även om studien är riktat mot ett 
specifikt fall (detektorer i tågtrafiken), så skulle studien också kunna riktas mot de som är 
intresserade av bildigenkänning och hur man kan använda de utvärderade ramverken. 
 
3.3 Dokument 
Dokument som datainsamling kan enligt Oates (2006) delas in två huvudtyper: hittade 
dokument och forskningsgenererade dokument. Hittade dokument är sådana som redan 
existerar innan forskningen har påbörjats. Det kan exempelvis vara produktionsscheman, 
kontoinformation, arbetsbeskrivningar eller manualer över olika procedurer.  
 
Forskningsgenererade dokument syftar på data som enbart har skapats för forskningens syfte. 
Vid utformande och skapande av ett nytt IT-system som artefakt för forskning är det inte 
omöjligt att modeller och diagram uppkommer under arbetets gång. Dessa dokument blir 
viktiga för att illustrera och motivera forskningsprocessen. 
 
Särskilt vid hittade dokument är det viktigt att utvärdera ifall de är autentiska och pålitliga. 
Det är också viktigt att tänka på ifall författaren hade en särskild vinkel som kan påverka den 
tänkta studien samt i vilket syfte dokumentet uppkom.  
 
Några fördelar med dokumentstudier är att mycket dokumentdata kan hämtas snabbt till låg 
kostnad. Eftersom många dokument redan är producerade för annat syfte ökar 
tillgängligheten och kan hämtas på ett enkelt och diskret sätt. Några nackdelar är att det krävs 
kritisk granskning av dokumentens innehåll, författare och syfte. Man kan heller inte förlita 
sig på att dokument kommer att ge en klar bild över det som undersöks (Oates, 2006). 
 
De textbaserade dokument som samlats in är projektbeskrivning som kommer ifrån 
samarbetspartnern, samt projektbeskrivning från Ansaldo STS, ett företag som de har haft 
kommunikation med. Dessa ses som hittade dokument och bedöms som pålitliga och 
autentiska. Dessa har legat till grund för rapportens ursprungliga idé och har använts vid 
utformningen av vilka ramverk och kriterier som utvärderas i studien.  
 
Datainsamling har även skett i form av fotografering av tågfordon som används som 
tränings- och testdatamängd i studien. Oates (2006) nämner en särskild typ av 
dokumentinsamling som kallas multimedia dokument. Dessa omfattar exempelvis 
bild/videomaterial, ljudkällor och elektroniska källor som skärmbilder och hemsidor. I 
forskningssammanhang är denna typ av dokumentinsamling inte lika utbredd som vanliga 
textdokument, men eftersom aspekter gällande design och multimedia är en viktig del inom 
informationssystem kan det bli vanligt i framtiden med dessa typer av dokument (Oates, 
2006).  
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Bildmaterialet som samlats in används i ramverken som utvärderas, och därför kan de anses 
som en form av multimedia dokument. 
3.3.1 Samarbetspartners projektbeskrivning 

De lösningar som bygger på AI och bildigenkänning som finns idag är väldigt kostsamma och 
har en omfattande och komplex installationsprocess. Samarbetspartnern har sett att det finns 
ett behov för fler detektorer för att förbättra tåginfrastrukturen och minska olyckor som kan 
orsaka stopp i tågtrafiken. Förutom ett behov för fler detektorer finns även ett behov för 
billigare detektorer som är enkla att installera och underhålla.  
 
Den tänkta prototypen kommer att använda sig av billiga konsumentprodukter som finns på 
marknaden idag. Med hjälp av en vanlig digital kamera, enkortsdator och mikrofon har de 
tagit fram ett förslag på en prototyp som använder bildigenkänning och AI för att förbättra 
analyseringsmöjligheterna för tågtrafiken. Samarbetspartnern har lång erfarenhet och 
omfattande kunskap om de detektorer som används idag och arbetar även med ett IT-
gränssnitt via Trafikverket som knyter samman informationen från dessa detektorer i 
analyssyfte. Ett mål med denna detektor är att integrera det i det redan befintliga gränssnittet 
för att förbättra analyserings- och planeringsmöjligheterna för tågtrafiken. 
 
Systemet är tänkt att använda sig av AI för att kunna göra bedömningar av vissa parametrar 
på tågfordon, exempelvis tjocklek på bromsbelägg, anliggande bromsar, låsta hjulaxlar, 
fjäderbelastning och buller. I användargränssnittet kan tågoperatörer och personal få analys 
och information om dessa parametrar. 
 
Samarbetspartnern har som mål med detektorn att skapa bättre förutsättningar för proaktiva 
åtgärder på järnvägsfordon, vilket i sin tur bidrar till förbättrad infrastruktur, mindre skador 
och störningar inom tågtrafiken (Tall Guru, 2018).  
 
Projektet kommer även att bidra till effektmål inom InfraSweden2030, som är ett nationellt 
strategiskt innovationsprogram som stödjer utvecklingen inom väg- och järnvägsteknik. De 
har som vision att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga 
transportinfrastrukturleverantörer med smarta och klimatneutrala lösningar för infrastruktur 
(InfraSweden2030, 2018). 
 
De effektmål inom InfraSweden2030 som samarbetspartnerns projekt kommer att bidra till 
är: 

• Ökad kostnadseffektivitet och lägre totalkostnad i 
transportinfrastrukturinvesteringar. 

• Ökad konkurrenskraft hos svensk transportinfrastruktur genom smarta och hållbara 
lösningar. 

3.3.2 Ansaldo STS projektbeskrivning 

Samarbetspartnern har under utvecklingen haft kommunikation med företaget Ansaldo STS. 
Vid IN2SMART konferensen WP6 2017 presenterade de sitt projekt för en ny typ av 
heltäckande detektor för järnvägen som främst bygger på bildigenkänning och 
teckenigenkänning. Med hjälp av speciella linjära kameror, en på varje sida av tåget, används 
bildigenkänning och AI för att identifiera parametrar på ett tåg för att sedan använda sig av 
korrelationstekniker för att beräkna avståndet mellan vissa delar på tåget, exempelvis 
bromsar, hjulaxlar och fjädrar. När tågfordon passerar sensorn fångas en bildserie som sedan 
sätts ihop till en linjär panoramabild över hela tågfordonet. Den linjära panoramabilden 
möjliggör bildigenkänning och avståndsberäkning mellan delar på tåget. Om skillnader i 
avstånd mellan delar upptäcks kan detta indikera en skada på fordonet, och en varning skickas 
ut till tågoperatörer. Som komplement till detektorn används även en ljusanläggning för att 
kompensera för olika ljusförhållanden. Förutom bildigenkänning på tågets delar används 
också kamerorna för teckenigenkänning och identifiering av specifika vagnar. På detta sätt får 
man alltså heltäckande information för analys om tågfordonet.  
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Detektorn bygger även på andra komponenter för att skapa den heltäckande lösningen. 
Exempelvis används också en sensor på rälsen som väger och mäter tryck mellan fordon och 
rälsen samt för att upptäcka eventuellt slitage på hjulet, likt de hjulskadedetektorer som 
används idag i Sverige (IN2SMART, 2017). 
 
3.4 Observationer 
Observation beskrivs av Oates (2006) som en datainsamlingsmetod där man främst 
undersöker olika handlingar och beteenden hos människor. Observationer kan dock 
genomföras på många olika sätt (Björklund & Paulsson, 2003) och kan appliceras i fall där 
man undersöker icke-människobaserade aktiviteter så som IT-system, mjukvara och dator-
baserade enheter. De två typer av observationer som brukar användas är deltagande 
observation eller systematisk observation. 
 
Deltagande observation handlar om att forskaren är delaktig i situationer bland människor 
som studeras, i syfte att förstå dessa utifrån andras perspektiv. Observation kan ske öppet 
eller dolt. Vid öppen observation är de andra medvetna om att de studeras. Vid dold 
observation är de andra omedvetna om att forskning bedrivs, och forskaren blir en involverad 
del utav det som studeras.  
 
Systematisk observation är när man bestämmer i förväg vad som skall studeras, och använder 
förbestämda steg eller scheman för att notera exempelvis frekvens och varaktighet. Det är 
vanligt att data som genereras är kvantitativ i form av tidtagning eller räkning av specifika 
händelser (Oates, 2006). 
 
Eftersom Oates (2006) beskriver observationer som en datainsamlingsmetod där människors 
handlingar och beteenden är i fokus kan användningen av denna insamlingsmetod diskuteras i 
denna studie. Inga mänskliga faktorer eller subjekt har undersökts i studien. Eftersom studien 
handlar om att mata in tränings- och testdata till ett ramverk och observera ett resultat ansågs 
det mest lämpligt med en form av systematisk observation av programvaruramverk som 
genererar kvalitativa data. Det har i det avseendet medfört svårigheter med att hitta teori om 
observationer som berör enbart observation av system och mjukvara som datainsamling.  
 
Resultatet kommer att utvärderas efter kriterier gällande noggrannhet och tidsåtgång vid 
träning och test, samt komplexitet vid installations- och konfigurationsprocessen. 
Utvärderingen används sedan för att sammanställa för- och nackdelar mellan de olika 
ramverken.  
 
3.5 Dataanalys 
Oates (2006) nämner att analys kan utföras kvantitativt och kvalitativt. En kvantitativ analys 
behandlar all data som är numerisk. Exempel på kvantitativa data är till exempel ekonomiska 
resultat, räkning av objekt eller tidtagning av en viss företeelse. Man försöker sedan utifrån 
denna data hitta mönster och slutsatser. Det är den huvudsakliga data som genereras av 
experiment eller undersökningar.  
  
Kvalitativ analys behandlar istället all annan data som inte är numerisk. Exempel på 
kvalitativa data är exempelvis ord, bilder eller ljud. Vid fallstudier, etnografier och 
aktionsforskning är det den huvudsakliga analysmetoden. 
 
En fördel med kvalitativ dataanalys är den kan leda till en detaljrik analys innehållandes 
exempelvis ord, bilder och ljud. Dessa är särskilt användbara för forskning inom dator- och 
informationssystem. Det finns även möjlighet att analysen leder till flera olika typer av 
förklaringar istället för att förutse att endast en korrekt förklaring finns för studieresultatet. 
En nackdel är att det är lätt hänt att en stor mängd kvalitativa data genereras vilket försvårar 
identifieringen av teman och mönster. Det kan också hända att tolkningen av data baseras 



 

16 
 

mer på forskarens mål, erfarenheter och antaganden till skillnad mot kvantitativ analys (Oates, 
2006). 
 
Analysen av observationsdata kommer att genomföras efter följande kriterier: 

• Komplexitet – Hur pass enkel/avancerad installations- och konfigurationsprocess är 
det för att utföra träning och test med ramverken. Även ifall det behövs egen 
modifiering eller programmering av ramverken kommer detta också att undersökas. 

• Träningstid – Hur lång tid det tar för ramverkens träningsprocess att uppnå en nivå 
där objektigenkänning är möjlig. 

• Noggrannhet – Hur precist den identifierar objekten på nya bilder som testas när 
träningsprocessen är färdig. 

Kriterierna är framtagna i samverkan med domänexperter (Tall Guru) och är grundade på 
deras erfarenheter inom området. Även egna nya erfarenheter gällande bild- och 
objektigenkänning ligger till grund för kriterierna. Denna analys kommer ett behandla den 
första forskningsfrågan (F1).  
 
Dokumenten som samlats in till studien som kommer från samarbetspartnern och har legat 
till grund för den ursprungliga idén med studien samt för upplägg av det tillvägagångssätt som 
använts. I diskussionen kommer olika utmaningar som stötts på under arbetets gång 
tillsammans med idéer och riktlinjer för hur man skulle kunna använda ramverken i den nya 
tänkta tågdetektorn att diskuteras. Forskningsfråga två (F2) kommer att besvaras med denna 
diskussion tillsammans med resultaten från observationsdata.  
 
3.6 Tillvägagångssätt 
3.6.1 Val av ramverk 

Motiveringen till val av ramverk utgick ifrån egna undersökningar på internet inom området 
objektigenkänning och hur man kan implementera dessa tekniker i sina egna program. Vid 
sökning efter relevant information gällande ramverk så var en majoritet av träffarna antingen 
TensorFlow eller OpenCV. Eftersom det fanns ett rikt utbud på guider och hjälpmedel 
gällande dessa ramverk riktat mot nybörjade föll valet naturligt att jämföra dessa två. 
3.6.2 Testmiljö 

Hårdvarukomponenterna i datorn som används för studien är följande: 
• Processor: 2,5 Ghz Intel Core i5. 
• Minne: 4gb 1600 Mhz DDR3. 
• Grafikkort: Intel HD Graphics 4000 1536 Mb. 
• Operativsystem: MacOS High Sierra. 

 
MacOS är UNIX-baserat och den största delen av konfiguration av parametrar samt körning 
av ramverken sker direkt i systemets UNIX-terminal. 
3.6.3 Insamling av bildmaterial 

Fotografering av tågfordon tog plats i Borlänge och Falun. Bildinsamling gjordes tillsammans 
med samarbetspartnern och medarbetare från Green Cargo, samt självständigt vid en 
järnvägskorsning. Kameran som användes var en GoPro 6. Valet av kamera baserades främst 
på storleken, då en kamera av snarlik storleksdimension är tänkt att integreras i prototypen. 
 
Fotograferingen i Borlänge tog plats på centralstationen. Två medarbetare från Green Cargo, 
en handledare och en lokförare, hjälpte till med processen. Ett standardgodståg från Green 
Cargo kördes en kort sträcka fram och tillbaka av lokföraren via fjärrstyrning. 
 
Fotograferingen i Falun skedde vid Timmervägens järnvägskorsning. Vid detta tillfälle 
samlades bilder från olika typer av tåg in.  
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Olika placeringar och kameralägen användes under tillfällena för att få olika bildresultat. 
Kameran placerades mellan fem och tio meter ifrån spåren från sidan, för att få med så 
mycket av tågfordonet som möjligt på bild. Kameran som användes hade en 
vidvinkelfunktion som också testades, men majoriteten av bilderna som samlades in var 
inställd på vanlig linjär inställning. Alla bilder togs med kontinuerlig tagning.  
 
Följande kamerainställningar användes: 

• Två bilder/sekund, 12 megapixlar, vidvinkel. 
• En bild/sekund, 12 megapixlar, linjär. 
• En bild/varannan sekund, 12 megapixlar, linjär. 

 
I testsyfte togs även videosekvenser. Följande inställning användes då: 

• 4K upplösning, 60 bilder/sekund, vidvinkel. 
 
Totalt samlades drygt 1000 stillbilder och 1,5 minuter film in. Dessa bilder sorterades sedan in 
till lämpliga data för användning senare i ramverken. Bilderna sorterades efter hur tydligt 
hjulaxlarna på tåget syntes i bild och vilken nivå av störning i form av solljus och skuggor 
som finns i bilderna. Sorteringen resulterade i 400 bilder. Vissa bilder togs även via 
skärmurklipp från videoklippen. 
 
Bildernas originalupplösning var 4000x3000, men skalades ner till 1200x900 för att underlätta 
träningsprocessen i både OpenCV och TensorFlow. 
3.6.4 Konfigurering och körning av TensorFlow 

Riktlinjer för användning av TensorFlow var till en början svåra att hitta. Vissa riktlinjer har 
hämtats från TensorFlow’s instruktioner som finns i ”object_detection” paketet på deras 
officiella GitHub. Andra riktlinjer har fått hämtats via tredjepartsguider. Dessa instruktioner 
är framtagna av Stang, D. (2017) och Kinsley, H. (2017). 
 
TensorFlow kräver en fungerande installation av Python på systemet som skall användas. 
Ramverket fungerar med version 2.7, eller version 3.3 och senare. Installation av TensorFlow 
görs med ”pip”, Pytons egna pakethanterare och installationsprocessen kan exekveras direkt i 
terminalen. Vid installation kan man välja mellan två olika TensorFlow-versioner. Den vanliga 
versionen använder sig av processorkraft vid träning, men man kan också välja att installera 
en GPU-baserad version som använder sig av grafikkortet. GPU-versionen stödjer dock 
enbart vissa typer av Nvidia-grafikkort och därför användes den vanliga installationen i 
studien.  
Objektidentifiering med TensorFlow bygger på teknikerna med neurala nät (CNN), och sker 
via en självständig modul som kallas ”object_detection”. Denna modul finns att ta del av via 
”models” paketet och går att klona till sitt eget system via TensorFlow’s egen GitHub. 
 
Förutom installation av TensorFlow och paketet ”object_detection” krävs tilläggsbibliotek 
för Python. Dessa är: 

• Protobuf – Protocol Buffers, som är Googles egna överföringsprotokoll för 
serialiserad data (https://developers.google.com/protocol-buffers/). 

• Pillow – Externt bildbibliotek för Python (https://pillow.readthedocs.io/). 
• Matplotlib – 2D-plottningsbibliotek för grafer i Python (https://matplotlib.org/). 
• Jupyter Notebook – För att kunna köra Notebook-dokument. Detta är filer som 

innehåller både körbar programkod och detaljerad dokumentation i samma fil. 
Testprogrammet som används är tillgängligt i Jupyter Notebook-format 
(http://jupyter.org/). 

 
Några förberedande moment måste göras innan träningsprocessen kan startas. Dessa är 
kategorisering av klasser (objekt) i bilder, val av färdigtränad modell (alternativt skapa en 
egen), samt att dela upp data i träning- och testdata. 
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För kategorisering av bilder används mjukvaran ”rectLabel” som finns tillgänglig till MacOS. 
Programmet används för att markera ut vart i bilderna objektet som skall identifieras finns 
någonstans. Markering sker via låddragning över objektet, och här sker även namngivning av 
klassen för objektet. Samma procedur upprepas för hela datamängden, och resulterar sedan i 
XML-filer innehållandes koordinaterna samt klassnamnen för varje bildfil (Se bilaga 1). 
Dessa XML-filer behöver sedan kombineras till en TFRecord-fil (TensorFlow-record), som 
är standardformatet som används i TensorFlow. För att underlätta denna process användes 
två skript från en användare på GitHub. Det första skriptet samlar alla XML-filer i ett CSV-
dokument (se bilaga 2) och det andra som konverterar CSV-filer till en TRRecord-fil 
(generate_tfrecord.py). Båda dessa skript finns tillgängliga på användarens Github Repository 
(Tran, 2017).  
 
 

 
Figur 8. Kategorisering av hjulaxlar i rectLabel (Skärmurklipp). 

 
Nästa moment är att bestämma om man skall skapa en egen träningsmodell eller om man ska 
använda sig av färdigtränade modeller som tillhandahålls av Google. Dessa modeller är 
färdigkonfigurerade och tränade på ett stort antal objektklasser och kan användas direkt vid 
identifiering av vanligt förekommande objekt.  
 
Vid avancerade applikationer som kräver hög precision kan det vara lämpligt att träna en 
skräddarsydd modell för sitt ändamål. Enligt Google är detta dock en väldigt tids- och 
prestandakrävande process som kan ta flera dagar. För enklare objektidentifiering med få 
klasser kan man använda en färdigtränad modell som sedan finjusteras och tränas för sina 
egna objekt. På så vis blir det en form av transfer learning. 
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Figur 9. Färdigtränade modeller baserat på COCO-data från Google (Google, 2018) 

 
Eftersom studien har avgränsats till endast en parameter på ett tågfordon (hjulaxlar) så har 
träningen genomförts med modellen ”ssd_mobilenet_v1_coco”. Denna modell är tränad på 
data från COCO, som står för ”Common Objects in Context”. Det är en speciell datamängd med 
över 330,000 bilder på 80 objektklasser och är framtagen för objektigenkänning av vanligt 
förekommande föremål (COCO, 2018). Den valda modellen använder sig av 
objektigenkänningsmetoden single-shot detection.  
 
Datamängden delas sedan in i tränings- och testdata. En fördelning på 90% träningsdata och 
10% testdata har använts i studien. 
 
När alla förberedande filer är på plats kan träningsprocessen startas. Träningen startas via ett 
python-skript tillsammans med parametrar som är riktade mot sin konfigurerade modell. 
Träningsprocessen går till i cykler, och för varje cykel anges hur lång tid det tar samt mätning 
av förlust, eller ”loss”. I detta fallet handlar det om korrekt placering av boxarna runt objektet 
jämfört med de boxar som förutspås av modellen och beräknar hur stor felaktighet som 
skiljer mellan dom. Denna data används sedan för att justera och förbättra placeringen av 
modellens boxar runt objektet som skall identifieras.  
 

 
Figur 10. Träningsprocessen i TensorFlow (Skärmurklipp) 

 
Hur många steg som bör köras kan skilja sig beroende på datamängd och syfte. Inga riktlinjer 
kring träningstid och antal steg som är rekommenderade har hittats, och därför kördes 
träningen tills värdena på ”loss” inte antogs sjunka något mer. Med hjälp av det medföljande 
verktyget TensorBoard kan träningen inspekteras under processen. Träningstid kan variera 
efter datamängd och hårdvara som finns på det system som används vid körning. Träning kan 
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startas och pausas när som helst i processen. Efter ett visst antal cykler sparas en 
”checkpoint” för träningsmodellen. För att kunna utföra objektigenkänning krävs det att man 
exporterar modellen efter denna ”checkpoint” som en graf, kallat ”frozen inference graph”. 
Denna graf kan sedan implementeras i kod för att testa objektigenkänning med TensorFlow. 
Ett medföljande testprogram (se bilaga 3) finns i ”object_detection” paketet, som sedan kan 
testas på nya bilder. Om objektet i bilden identifieras, markeras den i en ruta och en 
procentsats över noggrannheten skrivs ut ovanför objektet. 
 
Förutom körning av de två använda skripten så förekommer ingen komplex programmering i 
processen. Det medföljande testprogrammet är skrivet i Python och behöver endast 
modifieras gällande några parametrar. Dessa handlar främst platserna på datorn där den 
tränade modellen samt var de valda testbilderna finns. 
3.6.5 Konfigurering och körning av OpenCV 

OpenCV för MacOS finns att hämta på deras officiella hemsida 
(https://opencv.org/releases.html). Denna paketfil installerar OpenCV på systemet, och går 
sedan att använda direkt i UNIX-terminalen. Riktlinjer för användning har hämtats ifrån 
boken ”OpenCV 3 blueprints” (Howse, Puttemans, Hua & Sinha, 2012), samt annan 
dokumentation från OpenCV och Github. 
 
Objektigenkänning med hjälp av OpenCV bygger på snarlika tekniker som Viola-Jones 
använde vid sin ansiktsigenkänningsmodell. Som datamängd används positiva bilder och 
negativa bilder. De positiva bilderna är bilder där enbart objektet som skall identifieras får 
förekomma. De negativa bilderna är istället bilder där objektet inte förekommer, och kan 
teoretiskt sett vara vilka bilder som helst. Som rekommendation för att uppnå en robust 
modell bör man använda bilder från samma miljö som objektet finns i.  
 
För insamling av positiva data finns två tillvägagångssätt. Antingen kan man manuellt samla in 
så många unika bilder som möjligt på objektet som skall identifieras. Med hjälp av OpenCV’s 
egna verktyg ”annotation_tool” kan man, på liknande sätt som TensorFlow och rectLabel, 
markera ut vart i bilden objektet förekommer och exportera dessa som positiva provbilder. 
Exporteringen resulterar i en TXT-fil som innehåller koordinaterna för objektet (se bilaga 4). 
 

 
Figur 11. OpenCV's annoteringsverktyg (Skärmurklipp) 

 
Ett annat alternativ är att använda OpenCV’s verktyg ”create_samples” för skapandet av 
positiva provbilder. En liten datamängd matas in till verktyget, som sedan genererar ett 
valfritt antal slumpmässiga provbilder utifrån den inmatade datamängden. Detta uppnås 
genom att manipulera bilderna på olika sätt. Detta handlar exempelvis om tillägg av rotering, 
ljussättning och olika färgdjup.  
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Det första sättet är det rekommenderade för att få en så noggrann modell som möjligt, och är 
det sätt som har använts i studien. Om det inte finns tillräckligt med data, eller om objektet 
som skall identifieras är relativ enkel i sin form, t.ex. en skylt eller logotyp, kan det andra 
sättet användas. 
 
Vid körning användes de 400 sorterade bilderna på tåg, och med hjälp av 
annoteringsverktyget genererade det totalt 850 stycken positiva provbilder på hjulaxlar. 
 
Gällande negativa bilder så är det optimalt att använda bakgrundsbilder från samma miljö 
som objektidentifieringen senare skall användas på. Om det inte finns så mycket variation 
gällande bakgrunder där objektet finns så kan man använda sig av ett mindre antal negativa 
bilder för att sedan generera negativa provfönster som algoritmen använder sig av.  
Vid körning användes totalt 150 negativa bilder. Dessa bestod av bilder tagna runt om 
Borlänges Centralstation samt olika bilder tagna vid järnvägskorsningen i Falun där inga tåg 
förekommer på bilderna.  
 
De positiva och negativa bilderna sammanställs sedan i enkla textfiler, innehållandes 
information om vart på datorn dessa bilder finns lagrade. Detta görs enklast direkt i UNIX-
terminalen och dess ”find” kommando som letar på en viss filtyp (i detta fall ”jpg” eller 
”png”) och pekar den till en tom TXT-fil. På så sätt får man alla bildernas plats på datorn 
samlade i en textfil. För att kunna träna OpenCV så krävs det en vektorfil över de positiva 
bilderna. Denna fil är en samlad bildfil som innehåller alla de positiva bilderna i särskilt 
vektorformat som OpenCV använder sig av vid träning. Denna fil skapas också av OpenCV’s 
”create_samples” funktion. Alla positiva annoteringar gjorda med annoteringsverktyget klipps 
då ur de markerade områdena från bilderna och lagrar dessa i vektorfilen. 
 
När datamängden är förberedd och alla andra filer är på plats kan träningen starta. OpenCV’s 
”traincascade” verktyg anropas direkt från terminalen tillsammans med olika parametrar. 
Dessa parametrar omfattar exempelvis vektorfilens plats, hur många steg som skall tränas, 
plats för export av modellens kaskadfiler samt information om de negativa bildernas plats. 
Träningen körs efter de antal steg som specificeras i parametern.  De viktigaste parametrarna 
beskrivs enligt Howse et al. (2012) nedan: 

• ”minHitRate” – Vilken nivå av missklassificering av negativa provbilder som får 
ske. Standardvärdet, och det som används i detta fall, är 0,995. Det innebär som 
exempel att högst 5 provbilder av 1000 får klassificeras felaktigt i processen. 

• ”numPos” – Antalet positiva provbilder som används vid träning för varje steg. En 
riktlinje är att inte använda alla positiva bilder man har (i detta fall 850), utan att 
lämna ett visst utrymme i de fall som positiva provbilder felaktigt klassificeras som 
negativa och tas bort ur senare steg. Howse et al. (2012) rekommenderar summan av 
positiva bilder * 0.85, som i detta fallet blev 720 provbilder. 

• ”numNeg” – Antalet negativa provbilder som används vid varje steg. Detta är dock 
inte samma sak som totala summan av negativa bilder. Träningsprocessen använder 
sig av ”provfönster” från de negativa bilderna som är lika stora som den 
specificerade modellstorleken. Howse et al. (2012) rekommenderar generellt dubbelt 
så många negativa provfönster som positiva bilder, i detta fallet 1700 negativa 
fönster. 

• ”numStages” – Antal steg som träningen skall genomföras. Olika datamängder 
kräver olika tid, och därför kan detta skilja sig. Träningen kan startas och fortsättas 
när som helst efter avbrott, och därför tränades modellen i omgångar. Totalt kördes 
träningen i 17 steg. 

• ”featureType” – Här bestäms vilken typ av drag som ska användas i 
klassificeringsprocessen. Dessa är HAAR (som Viola-Jones), HOG eller LBP. Howse 
et al. (2012) rekommenderar LBP, eller local binary pattern. Det är en nyare snabbare 
typ av klassificering som snabbar upp träningsprocessen avsevärt. Detta görs tack 
vare integer-beräkning istället för float-beräkning. I detta fallet användes LBP.  
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Figur 12. Träningsprocessen i OpenCV (Skärmurklipp) 

Träningsprocessen tar positiva provbilder från vektorfilen och slumpmässiga negativa 
”fönster” från de negativa bilderna och beräknar alla drag som hittas i det valda provfönstret. 
HR står för ”hitrate” och innebär i procent hur korrekt klassificeringen är av positiva 
provbilder. FA står för ”false alarm”, och innebär istället felaktig klassificering i procent. 
Parametern ”acceptanceRatio” styr i slutändan hur bra modellen kommer att prestera. Howse 
et al. (2012) menar att när man har nått värden nära 10^(-5), eller 0.00001, har modellen 
uppnått maximal precision efter angivet data. Den kan då anses som färdigtränad, annars 
riskeras överträning. 
 
När antal bestämda steg har körts resulterar den tränade modellen i en kaskadfil i XML-
format. Denna XML-fil kan sedan användas i ett färdigt pytonprogram från OpenCV för 
objektigenkänning. Nya testbilder matas in i programmet, och om identifiering sker så ritas en 
ruta runt objektet. När modellen är tränad kan det kan hända att modellen identifierar en rad 
falska positiva objekt. Programmet ritar då ut rutor på bilden där den tror sig hitta ett objekt, 
fast som inte innehåller någon verklig objektinformation. Howse et al. (2012) menar att det 
finns olika förklaringar gällande detta:  

• Ej tillräckligt många positiva provbilder användes i träningsprocessen, vilket 
försvårar modellens generaliseringsförmåga över nya objekt. 

• Modellen har drabbats av over-fitting, eller överträning, vilket också försvårar 
generaliseringen. 

 
I samma fall som Tensorflow så förekommer ingen komplex programmering i processen. 
Den största skillnaden är att man bara kan testa en bild åt gången. I OpenCV’s 
dokumentation finns färdig kod för testprogram av modeller, där endast parametrar om vart 
på datorn modellen befinner sig samt platsen för den valda testbilden behöver specificeras (se 
bilaga 5). Funktionen i OpenCV som behandlar objektidentifiering är ”detectMultiScale()”. 
Denna funktion innehåller även parametrar för att filtrera bort falska positiva identifieringar, 
och kan modifieras för att uppnå en bättre objektigenkänning.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten från testerna av TensorFlow och OpenCV’s tränade modeller. 
 
4.1 Resultat från TensorFlow 
Vid första körning av träningsprocessen bibehölls bildernas originalstorlek på 4000x3000 
pixlar. Detta ledde tyvärr till så pass stora påfrestningar på den använda datorprocessorn att 
träningsprocessen frös. Efter att bilderna hade skalats om till 1200x900 kunde träningen 
påbörjas. Trots nedskärningen av storlek gick träningsprocessen ändå väldigt långsamt, och 
det gick åt mellan två och fyra sekunder per steg. Totala antal steg som tränades var 45,000 
och total tidsåtgång var drygt 30 timmar. Vid den tidpunkten varierade värdena stadigt mellan 
1.0 och 2.0 och det antogs inte att värdena var på väg att sjunka något mer. Vid undersökning 
av grafen i verktyget TensorBoard ser man att värdena på ”TotalLoss” sakta sjunker över tid, 
men efter 35,000 varv visades inga större förändringar.  

 
Figur 13. Grafer över modellens ”loss” i TensorBoard (Skärmurklipp) 

Den tränade modellen exporterades och användes tillsammans med det medföljande 
testprogrammet i paketet ”object_detection”. Den tränade modellen testades på sex olika 
testbilder som inte använts i träningsprocessen. De bilder som valdes är högkvalitativa med 
bra ljus samt att hjulaxlarna syns tydligt. Identifieringen tog relativt lång tid, mellan 10 – 20 
sekunder innan resultatet visades. Trots en genomsnittlig ”loss” på mellan 1,5 – 2 så 
identifierades alla hjulaxlarna i de 6 testbilderna. 
 

 
Figur 14. TensorFlow resultat från testbilder (Skärmurklipp). 
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Alla hjulaxlar på testbilderna identifierades vid första körning. Tillsammans med 
markeringarna av objektet skrevs även precision ut ovanför bilderna. Säkerheten i procent 
varierade från 63% till 99%. 
 

 
Figur 15. Identifierade hjulaxlar med precision i procent (Skärmurklipp). 

4.2 Resultat från OpenCV 
Total träningstid var ca 2 timmar innan en acceptansnivå på nära 0.00001 uppnåddes. Antal 
steg som kördes innan nivån uppnåddes var 17. När träningen var avslutad användes den 
exporterade XML-kaskadfilen i testprogrammet skrivet i pyton som finns tillgängligt på 
OpenCV’s dokumentationssida. Objektidentifiering sker med funktionen ”detectMultiScale()” 
som finns i OpenCV-biblioteket. Vid körning av testprogrammet så användes samma 
uppsättning testbilder som för TensorFlow, och identifieringen gick snabbt. Mindre än en 
sekund gick för att resultatet skulle visas. 
 

 
Figur 16. Första test av OpenCV (Skärmurklipp). 



 

25 
 

 
Resultatet från första testet identifierade ett stort antal falska positiva objekt. 
 
OpenCV’s detectMultiScale() funktion har ett antal parametrar som går att justera för att 
filtrera bort falska positiva identifieringar i bilder. Beskrivning av dessa enligt Howse et al. 
(2012) är: 

• ”scaleFactor” – Används för att skala ner originalbilden. Detta möjliggör 
multiskalningsidentifiering av enskaliga modeller. Om exempelvis ett värde på 1.1 
används, innebär det att dimensionerna skalas ner med 10% för varje steg som går. 

• ”minNeighbors” – Beskriver hur många överlappande identifieringar som får ske 
när de olika provfönstren sekventiellt arbetar igenom bilderna. Denna process kallas 
för sliding-window approach. Om ett värde på 0 används så kommer alla identifieringar 
som genereras av provfönstren visas. Om man ändrar detta värde så räknar man 
antalet överlappande identifieringar och behåller de antal som man specificerat. Detta 
innebär att identifieringar med få antal överlappningar (med stor sannolikhet falska 
positiva) filtreras bort medan de med många överlappningar (med stor sannolikhet de 
objekt som man vill identifiera) behålls.  

• ”minSize” och ”maxSize” – Innebär att man filtrerar bort identifieringar som är 
mindre än specificerad ”minSize” samt de som är större än ”maxSize”. Dessa värden 
kan baseras på genomsnittliga storleken på det objekt som man vill identifiera. 

 
Olika värden i dessa parametrar testades för att filtrera bort falska negativa identifieringar. 
Parametrarnas inställningar justerades slutligen efter följande:  

• ”scaleFactor” = 1.1. ”minNeighbors” = 8. ”minSize” = 100. ”maxSize” = 150. 
 
 

 
Figur 17. Testbilder efter parameterjusteringar i OpenCV (Skärmurklipp). 
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Efter justering av inställningarna sorterades falska positiva markeringar bort och tågens 
hjulaxlar ritas ut på korrekt plats. Säkerheten skrivs dock inte ut, och OpenCV har inget 
inbyggt verktyg för utvärdering av modellens precision. Analysen kommer därför göras efter 
en egen bedömning av noggrannhet och hur precist modellen ritar ut boxarna runt objekten. 
  



 

27 
 

 
5. Analys 
I följande kapitel analyseras resultaten från ramverken utifrån de kriterier som formulerats i metodavsnittet. 
5.1 Kriterier för utvärdering av ramverk 
Som tidigare nämnt utvärderas ramverken efter särskilda kriterier (Se avsnitt 3.5). Dessa är: 

• Komplexitet vid installation, konfiguration och användning. 
• Tidsåtgång för träningsprocessen. 
• Noggrannhet över hur precist objekten identifierades. 

5.1.1 Installation och konfiguration 

Gällande installation bedöms båda ramverken ha en snarlik process, där båda installeras med 
hjälp av Pythons pakethanterare direkt i terminalen. De undantag som finns är att 
TensorFlow kräver en del externa pytonbibliotek för att fungera. Det var dock inga större 
komplikationer att installera dessa. 
  
Installationsprocessen kan skilja sig mellan olika system, och studien har inte tagit hänsyn till 
hur installation på Windows eller Linux går till. 
 
De båda ramverken använder sig av olika objektigenkänningstekniker, men har ändå i stort 
sett samma tillvägagångssätt där annoteringsverktyg används för att markera ut objekten i 
bilderna. OpenCV har ett färdigt verktyg för annoteringar inbyggt i ramverket, som 
underlättar förberedelserna för träning genom att direkt spara ner annoteringarna i en samlad 
TXT-fil.  
 
För TensorFlow krävs istället ett tredjepartsprogram, i detta fall rectLabel till MacOS, som 
måste exportera annoteringarna till en CSV-fil och sedan konverteras till en TFRecord-fil. För 
att underlätta denna process användes de två open-source pythonscripten från GitHub. 
 
När alla bilder och filer är sammanställda har de båda ramverken inga större skillnader 
gällande start av träningsprocessen. Båda anropas direkt i terminalen tillsammans med olika 
parametrar. Det som skiljer sig är vilka parametrar specifikt som ramverket frågar efter. 
OpenCV har något komplexare parameterkonfiguration där man bland annat ställer in antal 
steg, antal positiva provbilder, antal negativa provfönster, modellens specificerade storlek 
(höjd och bredd) samt hitRate och falseAlarmRate.  
 
Tensorflow däremot behöver enbart veta en plats på mapp där träningsdata skall sparas samt 
platsen på modellens konfigurationsfil för att träningsprocessen skall kunna starta. 
5.1.2 Tidsåtgång för träning 

Gällande tidsåtgång för träning märktes en stor skillnad. Efter rekommendation av Howse et 
al. (2012) användes LBP vid träningsprocessen i OpenCV. Han nämner att HAAR-metoden 
kan i vissa fall ge något bättre precision, men att det samtidigt ökar träningstiden avsevärt. 
Hade HAAR använts i studien hade träningstiden eventuellt varit likvärdig. Total träningstid 
innan rekommenderade värden uppnåddes var ungefär 2 timmar, och antal steg som kördes 
var 17.  
 
Träning i TensorFlow tog betydligt längre tid. Träningen kördes i 45,000 steg och total 
tidsåtgång var drygt 30 timmar. Prestanda för testmiljön samt skillnader i komplexitet 
gällande neurala nät jämfört med LBP kan ligga till grund för tidsskillnaden.  
5.1.3 Precision 

Efter slutförd träning testades modellerna med hjälp av testprogram som finns att hämta på 
respektive ramverks hemsida, dokumentation samt Github. Den tränade modellen från 
OpenCV visade ett sämre resultat vid första test, där ett stort antal falska positiva objekt 
identifierades. Det var först efter justeringar av parametrarna i OpenCV’s 
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”detectMultiScale()” funktion som de falska positiva identifieringarna kunde filtreras bort. 
Det krävdes en del testning av olika parametrar för att uppnå ett godtyckligt resultat där alla 
hjulaxlar på testbilderna kunde identifieras. OpenCV har dock inget inbyggt verktyg för att 
mäta precision på modellen. Vid inspektion av objektidentifieringen markerades hjulen ut på 
rätt plats, men vissa lådor runt objekten stämde ändå inte helt överens med de specificerade 
annoteringarna. Eftersom det krävdes så pass strikta parameterjusteringar för att uppnå en 
bra detektion så bedöms resultatet från träningsprocessen som mindre godtycklig.  
 
Modellen från TensorFlow lyckades direkt utan justeringar att hitta alla hjulaxlar på 
testbilderna. Säkerhetsgraden över de identifierade objekten varierade mellan 60% och 90%. 
Hjulaxlarna från testbilderna är de två vanligast typerna som förekommer på godstågsvagnar. 
Det förväntades vid test att hjulaxeltypen där dämparfjädrarna syns tydligast skulle vara 
enklast för modellen att identifiera och få högst procent säkerhet, men resultatet visade tvärt 
om. Det kan bero på att den hjulaxeltypen där fjädrarna inte syns har ett mindre antal 
distinkta drag som gör det lättare för modellen att identifiera dessa med större säkerhet. 
 
Själva identifieringstiden skiljde sig också mellan ramverken. OpenCV visade omedelbart 
resultatet vid körning, medans TensorFlow kunde ta mellan 10 – 20 sekunder på sig innan 
resultatet visades. 
 
5.2 För- och nackdelar med TensorFlow 
De identifierade fördelarna med TensorFlow utifrån studien är följande: 

• Möjligheten att använda en redan tränad modell som sedan anpassas för sina egna 
objektklasser förenklar träningsprocessen (dvs. Transfer learning). 

• Objektigenkänningen fungerade direkt efter träning utan modifiering av särskilda 
parametrar vid testning. 

• Har ett inbyggt utvärderingsverktyg (TensorBoard) för kontroll och mätning av 
modellens precision. 

• Bygger på modernare CNN-tekniker baserade på neurala nät. 
 
De identifierade nackdelarna är: 

• Träning tog lång tid. För optimal träningsprocess krävs en dator med kraftfull 
processor. Vid träning i GPU-läge stöds enbart en specifik serie grafikkort från 
Nvidia. 

• Identifiering av objekt på testbilder tog lång tid. 
• Om man väljer att träna en egen modell från grunden kan det vara en väldigt tids- 

och prestandakrävande process. 
• Innehåller inget inbyggt annoteringsverktyg. Ett tredjepartsprogram krävs, i detta fall 

rectLabel för MacOS. 
• Har varit utmanande att hitta riktlinjer och guider för användning av ramverket 

eftersom det inte har funnits lika länge som OpenCV. 
 
5.3 För- och nackdelar med OpenCV 
De identifierade fördelarna med OpenCV kan sammanfattas med följande punkter: 

• Ramverket kräver inte några särskilda externa pytonpaket för att köras. 
Grundinstallationen av OpenCV räcker för att utföra uppgifterna som gjorts i 
studien. 

• Träningsprocessen gick i jämförelse med TensorFlow väldigt snabbt, tack vare 
användningen av LBP-metoden. 

• OpenCV har ett inbyggt annoteringsverktyg för markering av objekt i bilder, vilket 
förenklar annoteringsprocessen. 

• Vid test av modellen gick identifiering av objekt på testbilder snabbt. 
• Det existerar mer information och riktlinjer för användning av ramverket eftersom 

det har funnits längre på marknaden. 
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De identifierade nackdelarna är: 

• Innehåller inget inbyggt utvärderingsverktyg för att mäta modellens precision. 
• Mer komplicerad förberedelseprocess. Trots mer dokumentation var det fortfarande 

oklarheter gällande de olika parametrarna vid träning samt hur antalet positiva och 
negativa bilder påverkar modellen.   

• Bygger på äldre objektigenkänningstekniker som inte är lika moderna och aktuella 
som neurala nät och CNN. 

 
5.4 Tabell över resultat gällande träning och test 
 

 TensorFlow OpenCV 
 Träning Test Träning Test 

 
Noggrannhet 

 
- 

 
Hög 

 
- 

 
Låg 

 
Tidsåtgång 

 
Långsam 

 
Långsam 

 
Snabb 

 
Snabb 

 
Komplexitetsnivå 

 
Medel 

 
Låg 

 
Hög 

 
Låg 

 
Figur 18. Tabell över resultat 

 
Tabellen sammanställer resultatet gällande tränings- och test av ramverken. Noggrannhet vid 
träning var en aspekt som inte undersöktes, och därför är dessa markerade med streck. 
 
TensorFlow hade hög noggrannhet, men hade både långsam träning och identifiering av 
objekt vid test. Komplexiteten bedömdes som medel för träning och lägre för test.  
 
OpenCV hade snabbare tidsåtgång vid träning och test, men visade istället en lägre 
noggrannhet. Komplexiteten bedömdes som högre för träning, men även här var den låg för 
testprogrammet.  
 
Trots en längre tidsåtgång för träning och test i TensorFlow bedöms resultatet bättre än 
OpenCV. Detta baseras dels på lägre komplexitet och högre precision, men också på 
möjligheten för transfer learning, det inbyggda verktyget TensorBoard samt att det bygger på 
nyare CNN-tekniker som är mer aktuella än de äldre HAAR- eller LBP-metoderna.  
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6. Diskussion och slutsats 
I följande kapitel diskuteras resultat, utmaningar som stötts på i processen samt idéer för implementation av 
ramverken på den tänka tågdetektorprototypen. 
6.1 Utmaningar 
Områdena djupinlärning och bildigenkänning är relativt nya områden för mig. Förutom 
grundläggande kunskaper som jag har erhållit via kurser på Högskolan Dalarna så är det 
många begrepp som är nya. Forskningsprocessen har varit väldigt lärorik och givande, men 
det har också inneburit en rad utmaningar. Dessa handlar främst om hur stor datamängd som 
är optimal vid objektigenkänning, hur väderförhållanden kan påverka bildinsamling samt hur 
kraftfullt system som används vid träning av ramverken. Dessa utmaningar kan kategoriseras i 
följande frågor: 

• Hur stor datamängd är optimal för bildigenkänning? 
• Vad finns det för riktlinjer gällande miljö- och väderförhållanden för insamling av 

data? 
• Hur kraftfullt arbetssystem krävs för träningsprocessen? 

 
Gällande datamängden så har jag via studien fått uppfattningen att det inte finns någon 
universell och klar riktlinje för hur stor datamängd som är optimal. Det kan skilja sig markant 
efter applikationens och bildigenkänningens syfte. Howse et al. (2012) beskriver exempelvis 
att varians i bakgrundsmiljö samt hur objektet framställs spelar en stor roll för hur mycket 
träningsdata som behövs. Ett exempel för att beskriva situationen som nämns i boken är ett 
trafiksystem som skall identifiera fotgängare. Det krävs en mycket stor mängd data för att 
korrekt identifiera olika fotgängares utseende, positionering och vinklar i bilderna. I tillägg är 
det stor varians i bakgrundsinformation som också måste has i åtanke. Om man istället tänker 
ett industriellt system som skall identifiera enklare objekt på ett industriellt löpande band är 
det inte lika stor variation i hur objektet framställs samt att bakgrundsinformationen är statisk 
för alla bilder. I en sån situation kan det räcka med en mindre datamängd för att uppnå en 
robust modell. 
 
Bildigenkänningen som utförts i denna studie är, i perspektiv till exemplen ovan, ganska enkel 
i sin natur. Objekten som identifieras har alltid samma vinkel och det existerar inte så mycket 
variation i bakgrundsinformationen eftersom tågfordonet täcker i stort sett hela bildens fält. 
Det första bildinsamlingstillfället utfördes i skarpt solljus vilket ledde till att många bilder blev 
oanvändbara. Datamängden kompletterades därför med ett andra bildinsamlingstillfälle och 
resulterade slutligen i en datamängd på 400 bilder. Trots en större datamängd blev det ändå 
ett varierat resultat på objektigenkänningens precision. När det kommer till OpenCV, baserat 
på resultat och teori, så förutspår jag att en större datamängd kommer att förbättra modellens 
precision. TensorFlow däremot lyckades identifiera alla hjulaxlar på bilderna utan 
parameterjusteringar, dock varierade procenten på säkerhet. En större datamängd hade 
eventuellt förbättrat modellens precision något, men man hade också kunnat utföra träningen 
med en annan förtränad basmodell. Till exempel skulle man kunna använda en modell som är 
tränad på ett annat dataset och använder sig av en annan teknik, som exempelvis R-CNN. 
Även att träna en egen modell från början är ett område som kan undersökas för att se om 
precisionen ökar.  
 
Som nämnt i stycket ovan var det många bilder som blev oanvändbara på grund av skarpt 
solljus. Detta känns därför som en viktig aspekt att ha i åtanke vid skapandet av en 
bildigenkänningsmodell, särskilt för en detektor som skall brukas utomhus. På de bilder som 
blev oanvända i studien påverkar solljuset bilderna i den grad att hjulaxlarna inte alls syns. I 
det fallet har jag svårt att se att även en väl tränad och precis modell kommer kunna 
identifiera objekten. För att tackla detta problem kanske användningen måste begränsas till en 
viss tidpunkt på dagen (exempelvis på kvällen när det är mörkare) och kompletteras med en 
särskild ljusannordning för att alltid få liknande ingående bildmaterial för 
objektigenkänningen. Alternativt så kanske kameran som används måste konfigureras så att 
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den automatiskt anpassar olika inställningar som slutartid, ISO och ljusupptagning så att den 
kan hantera det starka ljuset.  
 
Hur kraftfullt systemet är som träningen utförs på kan ha en stor påverkan på den totala 
träningstiden. I studiens fall upplevdes detta särskilt ingående gällande TensorFlow. Som 
nämnt i tillvägagångssättet kan TensorFlow köras på två olika sätt, antingen med hjälp av 
processorn eller grafikkortet. Eftersom miljön som används i studien inte hade ett av de 
specificerade Nvidia-grafikkorten som krävdes så kördes den vanliga versionen på CPU-kraft. 
Träning i bildernas originalupplösning (4000*3000) gick inte att genomföra då 
träningsprocessen havererade. Jag valde därför att minska ner bilderna till 1200*900. Trots 
detta var träningsprocessen fortfarande mycket krävande och tog väldigt lång tid.  
 
Det visade sig att samarbetspartnern hade tillgång till ett system med ett av de Nvidia-kort 
som stöds, och därför gjordes ett kort experiment där vi utförde samma träningsprocess fast 
på samarbetspartnerns system. Förutom installation av ”tensorflow-gpu” samt installation av 
ett särskilt Nvidia-bibliotek var det inga större komplikationer eller skillnader med att 
installera GPU-versionen av TensorFlow jämfört med den vanliga installationen. Samma filer 
kunde sedan användas och träningsprocessen kunde fortsätta vid den tidpunkt som jag i 
studien avslutade vid. Träningen gick betydligt snabbare, mellan 0,2 och 0,5 sekunder per steg 
i jämförelse med studiens 4 sekunder per steg. Samma träningsprocess som genomfördes i 
studien och tog 30 timmar hade alltså istället tagit ungefär 7-8 timmar genom att använda 
GPU-kraft vid träning. Man kan därmed slå fast att träna med hjälp av GPU är en 
rekommendation. Ett annat alternativ är att köra träningsprocessen i en virtuell miljö via 
molntjänster. Google tillhandahåller denna typ av tjänster via Google Cloud Engine. Detta 
kan vara en fördel om man inte har möjlighet att använda ett system med tillräcklig prestanda, 
men har inte undersökts ingående i studien. 
 
6.2 Användning av ramverken i detektorprototypen 
Utifrån resultatet och ramverkens identifierade för- och nackdelar bedöms TensorFlow som 
det ramverk som har mest potential för vidare forskning. Detta baseras på att ramverket 
bygger på modernare tekniker, möjligheter för transfer learning samt att det hade bäst precision 
vid testning. Vid applicering av ramverken i den nya tänkta detektorn kan dessa idéer 
kategoriseras i utrustningsmässiga idéer och funktionella idéer. 
6.2.1 Utrustningsmässiga idéer 

Som nämnt i samarbetspartnerns beskrivning kommer detektorprototypens komponenter att 
bestå av konsumentprodukter som finns på marknaden idag. De två huvudsakliga 
komponenterna är en enkortsdator och en digitalkamera. 
 
Gällande enkortsdator finns det flera olika alternativ beroende på användningsområde och 
syfte. Det är viktigt att särskilt prestandaaspekten undersöks för val av rätt enkortsdator vid 
inbäddade system. Ett av de mer populära systemen är Raspberry Pi-serien. Populariteten 
kring dessa system är främst baserad på låg kostnad och stort antal användare som bidrar till 
dess utveckling. Det kan dock finnas begränsningar gällande dess prestanda i avseende för 
datorseende. Andra system som är bättre optimerade för inbäddat datorseende existerar, där 
ett exempel är Nvidia’s enkortsserie vid namn Jetson. Dessa datorer har en snabbare 
processor och ett speciellt grafikkort som bidrar till mer prestanda som är särskilt anpassat för 
datorseende (Sachan, 2017, 20 februari).  
 
Kameran som användes i studien var en GoPro Hero 6. Valet baserades främst på storlek, 
användarvänlighet samt att den skulle finnas tillgänglig ute i handeln. Den tänka detektorn 
kommer eventuellt att använda sig av en annan kamera. Som nämnt i diskussionen kanske det 
eventuellt krävs en kamera som har bättre möjligheter för anpassning av inställningar, särskilt 
gällande ljusförhållanden. Det finns tillverkare som producerar kameror som är speciellt 
anpassade för dator- och maskinseende, men eftersom dessa kan vara kostsamma behövs mer 
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forskning gällande vad det finns för olika alternativ med vanliga konsumentkameror. Dessa 
anpassade kameror klassificeras inte heller som konsumentprodukter. 
6.2.2 Funktionella idéer 

Gällande funktionella riktlinjer så är resultatet från bildigenkänningen i studiens sammanhang 
ej tillräckligt avancerad för att utföra avståndsberäkning mellan delar för bedömning av deras 
skick. Studiens resultat bidrar istället med övergripande för- och nackdelar över olika aspekter 
vid användning av ramverken. Dessa resultat kan bli till användning i ett vidare arbete och 
träning av en mer avancerad modell. Ett användningsområde som den tränade modellen i 
studien skulle kunna användas till i nuvarande stadie är för att mäta avstånden mellan 
hjulaxlar för att beräkna längden på vagnarna samt var de börjar och slutar. Idag används 
axelgivare i rälsen tillsammans med RFID-detektorer som läser RFID-taggar och med hjälp 
av axelavståndet kan beräkningar ske vart varje vagn börjar och slutar. Om dessa axelgivare 
kan ersättas med en kamera som på distans känner av axlar så underlättar det installation och 
underhåll avsevärt. Om fordon dessutom kan separeras och identifieras skulle det vara möjligt 
att bygga upp en bilddatabas över fordonen så att man kan följa upp var skadegörelse eller 
liknande har inträffat. Dessa idéer framkom genom diskussion med samarbetspartnern. 
 
6.3 Metodreflektion 
Under det inledande arbetet så ändrades inriktning av studiens syfte ett flertal gånger. När det 
slutligen föll på att jämföra två olika ramverk var det till en början svårt att välja rätt 
forskningsmetod. Som nämnt i metodkapitlet var ”design & creation” en möjlig strategi som 
var i åtanke. Eftersom studien resulterar i tränade bildigenkänningsmodeller skulle dessa 
kunna ses som ”IT-artefakter som blir ett verktyg för någonting annat” (Oates, 2006). Även 
experiment som strategi diskuterades, men eftersom det var svårt att formulera en passande 
hypotes som skulle testas uteslöts även denna metod. När valet slutligen föll på normativ 
fallstudie motiverades valet genom att det är ett specifikt fall inom tågtrafiken som undersöks 
samt att det redan finns forskning och tidigare kunskaper inom området bildigenkänning 
(Björklund & Paulsson, 2003).  
 
Hade studien utformats på nytt så finns det saker som kanske hade gjorts annorlunda. De 
mer generella sakerna hade varit insamling av mer bildmaterial samt användning av en annan 
kraftfullare testmiljö för att effektivisera träningsprocessen. Hade mer tid funnits så hade även 
flera olika förtränade modeller från Google som bygger på andra objektigenkänningstekniker 
ha kunnat testas och jämföras. Gällande objektigenkänningens precision i studien så har den 
bedömts efter hur noga rutorna ritades ut runt objekt och efter eventuell säkerhet i procent 
som skrivs ut runt rutorna. OpenCV hade som nämnt inget inbyggt utvärderingsverktyg, 
vilket upptäcktes ganska sent i studien och försvårade precisionsaspekten av analysen. För att 
få en bättre uppfattning om modellernas precision skulle de istället kunna ha utvärderats 
utifrån en videoström direkt från kameran. På så sätt skulle man kanske få en uppfattning om 
hur modellen presterar vid objektigenkänning i realtidssammanhang.  
 
För validering av en maskininlärningsmodell så skulle studien kunnat ha använt sig av 
korsvalidering, eller Cross-validation. Exempelvis gällande TensorFlow-modellen i studien så 
har 90% av datamängden använts som träningsdata medan 10% har använts för testdata. 
Korsvalidering innebär istället att datamängden delas in i lika stora så kallade ”k-subset”. 
Varje gång träningsprocessen körs så används en av dessa delmängder som testdata och 
resterande som träningsdata. Detta repeteras sedan genom alla fördelningar så att alla delar 
har använts som tränings- och testdata. Därefter beräknas den genomsnittliga felfrekvensen 
på alla körningar. På detta sätt får man minskad skevhet och ökad effektivitet i modellen 
(Gupta, 2017, 5 juni).  
 
Vid jämförelse av andra objektigenkänningsstudier har precision i modellen även utvärderats 
efter precision & recall samt mean average precision (mAP). För precision & recall handlar detta om 
sambandet mellan sanna eller falska positiva och negativa identifieringar. Precision innebär den 
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proportion av positiva identifieringar som faktiskt var korrekt, medans recall innebär vilken 
proportion av faktiska positiva identifieringar som var korrekt (Google, 2018).  
 
Mean average precision är ett genomsnittligt värde som baseras de precision & recall-värdena som 
beräknas för varje objektklass. PR-värden kan representeras grafiskt som en kurva.  
 

 
Figur 19. PR-kurva (Howse et al., 2012) 

 
AP (average precision) är området under den grafiska kurvan. (mAP) beräknas istället på alla 
objektklasser för att få fram genomsnittet av dessa värden (Hulstaert, 2018, 19 april).  
 
Nedan finns exempel på liknande objektigenkänningsstudier som använder sig av dessa 
beräkningar: 
 
Mustamo, P. (2018) – “Object detection in sports: TensorFlow Object Detection API case 
study”, University of Oulu. 
 
Scanlan & Diego Solana (2017) – “Deep Learning for Robust Road Object Detection”, Chalmers 
Tekniska Högskola. 
  
För att få fram dessa värden i OpenCV och TensorFlow krävs en särskild separat körning av 
utvärderingsprocess i samband med träning. I tillägg skiljer sig användningen av de skript som 
kördes i studien. Dessa instruktioner upptäcktes sent i forskningsprocessen och med tanke på 
tidsramen så utfördes inte dessa steg.  
 
6.4 Framtida forskning 
Denna studie har fokuserat på enklare objektigenkänning. Det kommer att krävas utförligare 
tester och datainsamling för att kunna utföra den funktionalitet som samarbetspartnern vill 
uppnå med den nya detektorprototypen. Ett framtida forskningsförslag är att undersöka 
djupare i det ramverket som man har valt att använda sig av för att konstruera modeller som 
kan utföra avancerade beräkningar för att utvärdera avstånd mellan olika delar. I början av 
studien baserades valet av ramverk helt på en egen uppfattning om vilka som har mest 
utbredd användning vid sökning efter information riktat mot nybörjare inom 
objektigenkänning. Det existerar fler ramverk än de två som togs upp i studien, och man 
skulle kunna göra en mer utförlig undersökning för att ta reda på om något av de mindre 
kända ramverken presterar bättre för tågdetektorns syfte.  
 
I TensorFlow’s fall, med tanke på hur lång tid det tog att identifiera objekten i bilderna vid 
körning av testprogrammet, så kommer det att krävas undersökning gällande prestanda. 



 

34 
 

Eftersom det är tänkt att en enkortsdator skall användas måste förutsättningarna för 
prestanda gällande processor och grafikkort undersökas för att kunna optimera modellen så 
att den fungerar som det är tänkt. Identifieringen i OpenCV gick snabbare, men man kan 
ändå ha dessa aspekter i åtanke även i detta fall om det skulle användas. 
 
Som nämnt i metodreflektionen hade modellerna kunnat tränats enligt korsvalidering samt 
utvärderas efter mean average precision och precision & recall. Detta för att få en mer precis modell 
samt ett mer representativt och tydligt resultat över modellerna precision. 
 
6.5 Slutsats och kunskapsbidrag 
Studiens syfte är tvådelat, där första delen handlar om för- och nackdelar med ramverken och 
det andra handlar om vilka utmaningar som stötts på i arbetets gång. I studiens gång har jag 
fått möjlighet att utförligt testa och utvärdera två bildigenkänningsramverk. Denna 
utvärdering tillsammans med de utmaningar som stötts på längs vägen har resulterat i 
kunskaper och riktlinjer för användning och applicering av dessa bildigenkänningsramverk. I 
processen har inga kunskaper mer än generella begrepp angående djupinlärning eller 
maskininlärning stötts på, och därför är resultatet och kunskaperna generaliserbara för alla 
utvecklare som vill lära sig mer om bildigenkänning inom program- och systemutveckling 
utan krav på kunskaper om djupinlärning, maskininlärning och neurala nät.  
 
Studien har behandlat följande frågeställningar: 
F1.”Vilka för- och nackdelar finns gällande noggrannhet och tidsåtgång vid träning och test med Google 
TensorFlow och OpenCV?” 
 
Denna fråga har besvarats genom en utförlig jämförelse i analyskapitlet av de två ramverken 
(se avsnitt 5.2 och 5.3) och har resulterat i olika för- och nackdelar gällande dess användning. 
Baserat på resultatet och analysen bedöms TensorFlow som det ramverk som har mest 
potential för vidare användning, både för generell användning samt implementering i den nya 
detektorn. 
 
F2. ”Vilka utmaningar eller utomstående faktorer kan påverka tillvägagångsättet gällande konfigurering, 
hårdvara och insamling av data vid arbetet med bildigenkänning?”  
 
Denna fråga har besvarats genom en utförlig diskussion kring utmaningar samt studiens 
resultat gällande första forskningsfrågan (se avsnitt 6.1). Trots begränsningar i själva 
objektigenkänningen som studien har utfört bidrar ändå diskussionsdelen med idéer över den 
tänkta tågdetektorns uppbyggnad samt idéer på användningsområden som studiens tränade 
modell skulle kunna appliceras på idag (se avsnitt 6.2). 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. TensorFlow – Exempel på XML-fil från rectLabel 
 
Bilagan visar uppbyggnaden av XML-filen som exporteras från rectLabel. Varje XML-fil hör 
samman med en specifik bildfil. 

”G0250506.xml” 
 

1. <annotation>   
2.     <folder>Training</folder>   
3.     <filename>G0250506.JPG</filename>   
4.     <size>   
5.         <width>1200</width>   
6.         <height>900</height>   
7.         <depth>3</depth>   
8.     </size>   
9.     <segmented>0</segmented>   
10.     <object>   
11.         <name>axle</name>   
12.         <pose>Unspecified</pose>   
13.         <truncated>0</truncated>   
14.         <occluded>0</occluded>   
15.         <difficult>0</difficult>   
16.         <bndbox>   
17.             <xmin>940</xmin>   
18.             <ymin>470</ymin>   
19.             <xmax>1054</xmax>   
20.             <ymax>571</ymax>   
21.         </bndbox>   
22.     </object>   
23. </annotation>  

 
Bilaga 2. TensorFlow – Exempel på CSV-fil  
Bilagan visar CSV-filens uppbyggnad med koordinater över placeringarna av hjulaxlarna på 
bilderna efter konvertering från XML. I denna fil samlas alla bildfilers koordinater.  
 

”test_labels.csv” 
 

1. filename,width,height,class,xmin,ymin,xmax,ymax   
2. G0380946.JPG,1200,900,axle,9,528,198,679   
3. G0380946.JPG,1200,900,axle,734,574,856,706   
4. G0401018.JPG,1200,900,axle,39,529,222,680   
5. G0250554.JPG,1200,900,axle,1040,460,1132,566   
6. G0250554.JPG,1200,900,axle,853,461,952,577   
7. G0250540.JPG,1200,900,axle,31,439,98,523   
8. G0250540.JPG,1200,900,axle,115,453,199,540   
9. G0250540.JPG,1200,900,axle,685,466,800,583   
10. G0250540.JPG,1200,900,axle,443,452,555,576   
11. G0421082.JPG,1200,900,axle,215,551,355,677   
12. G0421082.JPG,1200,900,axle,964,535,1099,649   
13. G0421082.JPG,1200,900,axle,732,528,868,653   
14. G0360905.JPG,1200,900,axle,1099,618,1200,729   
15. G0360905.JPG,1200,900,axle,719,589,835,707   
16. G0360905.JPG,1200,900,axle,486,569,606,698   
17. G0360904.JPG,1200,900,axle,110,535,267,683   
18. G0360904.JPG,1200,900,axle,887,602,994,715   
19. G0360904.JPG,1200,900,axle,679,582,793,705   
20. G0360910.JPG,1200,900,axle,802,592,918,714   
21. G0360910.JPG,1200,900,axle,579,572,704,704   
22. G0250569.JPG,1200,900,axle,891,479,1026,579   
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Bilaga 3. TensorFlow – Testprogram 
 
Bilagan visar testprogrammet som användes för den tränade TensorFlow-modellen. Koden är 
hämtad från TensorFlowpaketet ”object_detection” 
(https://github.com/tensorflow/models/tree/master/research/object_detection) i filen 
”object_detection_tutorial.ipynb”. Den har modifierats efter studiens tränade modell. 
 

1. import numpy as np   
2. import os   
3. import six.moves.urllib as urllib   
4. import sys   
5. import tarfile   
6. import tensorflow as tf   
7. import zipfile   
8.    
9. from collections import defaultdict   
10. from io import StringIO   
11. from matplotlib import pyplot as plt   
12. from PIL import Image   
13.    
14. # This is needed since the notebook is stored in the object_detection fol

der.   
15. sys.path.append("..")   
16. from object_detection.utils import ops as utils_ops   
17.    
18. if tf.__version__ < '1.4.0':   
19.   raise ImportError('Please upgrade your tensorflow installation to v1.4.

* or later!')   
20.    
21. # This is needed to display the images.   
22. %matplotlib inline   
23.    
24. from utils import label_map_util   
25.    
26. from utils import visualization_utils as vis_util   
27.    
28. # What model to download.   
29. MODEL_NAME = 'train_identification_graph'   
30.    
31. # Path to frozen detection graph. This is the actual model that is used f

or the object detection.   
32. PATH_TO_CKPT = MODEL_NAME + '/frozen_inference_graph.pb'   
33.    
34. # List of the strings that is used to add correct label for each box.   
35. PATH_TO_LABELS = os.path.join('training', 'object-detection.pbtxt')   
36.    
37. NUM_CLASSES = 1   
38.    
39. detection_graph = tf.Graph()   
40. with detection_graph.as_default():   
41.   od_graph_def = tf.GraphDef()   
42.   with tf.gfile.GFile(PATH_TO_CKPT, 'rb') as fid:   
43.     serialized_graph = fid.read()   
44.     od_graph_def.ParseFromString(serialized_graph)   
45.     tf.import_graph_def(od_graph_def, name='')   
46.    
47. label_map = label_map_util.load_labelmap(PATH_TO_LABELS)   
48. categories = label_map_util.convert_label_map_to_categories(label_map, ma

x_num_classes=NUM_CLASSES, use_display_name=True)   
49. category_index = label_map_util.create_category_index(categories)   
50.    
51. def load_image_into_numpy_array(image):   
52.   (im_width, im_height) = image.size   
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53.   return np.array(image.getdata()).reshape(   
54.       (im_height, im_width, 3)).astype(np.uint8)   
55.    
56. # For the sake of simplicity we will use only 2 images:   
57. # image1.jpg   
58. # image2.jpg   
59. # If you want to test the code with your images, just add path to the ima

ges to the TEST_IMAGE_PATHS.   
60. PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR = 'test_images'   
61. TEST_IMAGE_PATHS = [ os.path.join(PATH_TO_TEST_IMAGES_DIR, 'image{}.jpg'.

format(i)) for i in range(1, 8) ]   
62.    
63. # Size, in inches, of the output images.   
64. IMAGE_SIZE = (24, 16)   
65.    
66. def run_inference_for_single_image(image, graph):   
67.   with graph.as_default():   
68.     with tf.Session() as sess:   
69.       # Get handles to input and output tensors   
70.       ops = tf.get_default_graph().get_operations()   
71.       all_tensor_names = {output.name for op in ops for output in op.outp

uts}   
72.       tensor_dict = {}   
73.       for key in [   
74.           'num_detections', 'detection_boxes', 'detection_scores',   
75.           'detection_classes', 'detection_masks'   
76.       ]:   
77.         tensor_name = key + ':0'   
78.         if tensor_name in all_tensor_names:   
79.           tensor_dict[key] = tf.get_default_graph().get_tensor_by_name(   
80.               tensor_name)   
81.       if 'detection_masks' in tensor_dict:   
82.         # The following processing is only for single image   
83.         detection_boxes = tf.squeeze(tensor_dict['detection_boxes'], [0])

   
84.         detection_masks = tf.squeeze(tensor_dict['detection_masks'], [0])

   
85.         # Reframe is required to translate mask from box coordinates to i

mage coordinates and fit the image size.   
86.         real_num_detection = tf.cast(tensor_dict['num_detections'][0], tf

.int32)   
87.         detection_boxes = tf.slice(detection_boxes, [0, 0], [real_num_det

ection, -1])   
88.         detection_masks = tf.slice(detection_masks, [0, 0, 0], [real_num_

detection, -1, -1])   
89.         detection_masks_reframed = utils_ops.reframe_box_masks_to_image_m

asks(   
90.             detection_masks, detection_boxes, image.shape[0], image.shape

[1])   
91.         detection_masks_reframed = tf.cast(   
92.             tf.greater(detection_masks_reframed, 0.5), tf.uint8)   
93.         # Follow the convention by adding back the batch dimension   
94.         tensor_dict['detection_masks'] = tf.expand_dims(   
95.             detection_masks_reframed, 0)   
96.       image_tensor = tf.get_default_graph().get_tensor_by_name('image_ten

sor:0')   
97.    
98.       # Run inference   
99.       output_dict = sess.run(tensor_dict,   
100.                              feed_dict={image_tensor: np.expand_dim

s(image, 0)})   
101.    
102.       # all outputs are float32 numpy arrays, so convert types as a

ppropriate   
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103.       output_dict['num_detections'] = int(output_dict['num_detectio
ns'][0])   

104.       output_dict['detection_classes'] = output_dict[   
105.           'detection_classes'][0].astype(np.uint8)   
106.       output_dict['detection_boxes'] = output_dict['detection_boxes

'][0]   
107.       output_dict['detection_scores'] = output_dict['detection_scor

es'][0]   
108.       if 'detection_masks' in output_dict:   
109.         output_dict['detection_masks'] = output_dict['detection_mas

ks'][0]   
110.   return output_dict   
111.    
112.   for image_path in TEST_IMAGE_PATHS:   
113.   image = Image.open(image_path)   
114.   # the array based representation of the image will be used later 

in order to prepare the   
115.   # result image with boxes and labels on it.   
116.   image_np = load_image_into_numpy_array(image)   
117.   # Expand dimensions since the model expects images to have shape:

 [1, None, None, 3]   
118.   image_np_expanded = np.expand_dims(image_np, axis=0)   
119.   # Actual detection.   
120.   output_dict = run_inference_for_single_image(image_np, detection_

graph)   
121.   # Visualization of the results of a detection.   
122.   vis_util.visualize_boxes_and_labels_on_image_array(   
123.       image_np,   
124.       output_dict['detection_boxes'],   
125.       output_dict['detection_classes'],   
126.       output_dict['detection_scores'],   
127.       category_index,   
128.       instance_masks=output_dict.get('detection_masks'),   
129.       use_normalized_coordinates=True,   
130.       line_thickness=4)   
131.   plt.figure(figsize=IMAGE_SIZE)   
132.   plt.imshow(image_np)   
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Bilaga 4. OpenCV – Exempel på annoteringsfil 
 
Bilagan visar uppbyggnaden av den resulterande TXT-filen från OpenCV’s inbyggda 
annoteringsverktyg. Filen visar en sammanställning av platsen till bildfilen samt koordinater 
för objektet. 
 

”Annotations.txt” 
 

1. /Users/OpenCV/positive_images/G0250492.JPG 4 710 459 132 123 932 467 108 
106 292 446 114 114 144 442 99 102   

2. /Users/OpenCV/positive_images/G0250493.JPG 5 605 450 131 130 849 462 119 
118 849 462 119 118 218 451 109 104 101 445 86 94   

3. /Users/OpenCV/positive_images/G0250494.JPG 5 493 453 134 124 740 462 138 
119 163 449 94 99 64 442 77 90 64 442 77 90   

4. /Users/OpenCV/positive_images/G0250495.JPG 4 635 459 132 121 388 453 130 
119 116 449 81 90 29 444 70 79   

5. /Users/OpenCV/positive_images/G0250496.JPG 3 515 459 129 119 300 451 113 
113 70 447 69 79   

6. /Users/OpenCV/positive_images/G0250497.JPG 3 393 455 129 115 216 450 103 
106 31 445 66 80   

7. /Users/OpenCV/positive_images/G0250506.JPG 2 730 461 132 119 944 460 112 
114   

8. /Users/OpenCV/positive_images/G0250507.JPG 2 785 460 127 119 532 456 129 
125   

9. /Users/OpenCV/positive_images/G0250508.JPG 3 590 457 129 123 351 453 134 
117 1053 453 92 112   

10. /Users/OpenCV/positive_images/G0250509.JPG 3 930 454 108 122 400 451 125 
120 218 450 111 102   

11. /Users/OpenCV/positive_images/G0250510.JPG 3 760 448 134 132 249 449 118 
112 122 449 88 94   

12. /Users/OpenCV/positive_images/G0250511.JPG 3 572 453 143 129 145 448 92 9
7 50 447 74 81   

13. /Users/OpenCV/positive_images/G0250512.JPG 2 395 447 140 128 74 448 78 85 
Bilaga 5. OpenCV – Testprogram 
 
Bilagan visar ett kodexempel på testprogrammet som användes för OpenCV. Koden är 
skriven i Python och hämtad från OpenCV’s egen guide för ansiktsigenkänning 
(https://docs.opencv.org/3.4/d7/d8b/tutorial_py_face_detection.html). Den har 
modifierats efter studiens tränade modell och testbilderna som har använts.  
 

1. import numpy as np   
2. import cv2 as cv   
3. axle_cascade = cv.CascadeClassifier('./classifier/cascade.xml')   
4. img = cv.imread('./testimages/1.jpg')   
5. gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)   
6. axles = axle_cascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor = 1.1, minNeighbo

rs = 8, minSize = (100,100), maxSize = (150,150))   
7. for (x,y,w,h) in axles:   
8.     cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2)   
9.     roi_gray = gray[y:y+h, x:x+w]   
10.     roi_color = img[y:y+h, x:x+w]   
11. cv.imshow('img',img)   
12. cv.waitKey(0)   
13. cv.destroyAllWindows()   

 
 


