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1 INLEDNING 

1.1 Målsättning 

Målsättningen med denna avhandling är att kartlägga och redogöra för den senaste forskningen 

och teknikerna i att skapa videopanoraman. Avhandlingen omfattar videoinspelning av 

rundstrålande video och sammanfogningstekniker. Ytterligare presenteras metoder för att 

skapa stereoskopiska videopanoraman. Slutligen diskuteras utmaningarna i att sammanfoga 

realistiska stereoskopiska videopanoraman för virtuell verklighet (VR).  

1.2 Begräsningar 

Ämnet, Sammanfogning av rundstrålande video, kommer att behandlas teoretiskt. Inga 

experiment kommer att utföras. Endast forskning och metoder för sammanfogning av video 

att behandlas. 

1.3 Videopanoraman 

Ordet panorama definieras som en vidvinkel vy av ett område eller ett motiv []. Bilder tagna i 

olika riktningar utifrån av en samma punkt i bildar tillsammans ett bildpanorama. De olika 

bildvinklarna i bilderna som sammanfogas skapar en vidvinkel vy av motivet.  

En video består av flera enskilda bilder som kallas för bildrutor. En video eller en rörlig 

bild, skapas då bildrutorna spelas upp sekventiellt. Takten i vilken bildrutorna spelas upp 

måste vara större än 12 bildrutor per sekund, för att uppfattas som rörelse [1]. Då bildrutor 

från olika videokameror sammanfogas fås ett videopanorama, en video med vidvinkel vy. 

Eftersom en video består av enskilda bilder bygger sammanfogning av videopanoraman alltså 

på samma grunder som bildpanoraman. 

I Figur 1 visas ett panorama av en stadsvy bestående av fem sammanfogade bilder.  

 
 

Figur 1 Exempel på panorama. Rektanglarna markerar bilderna som sammanfogats [2] 

1.4 Användningsområden 

Sammanfogning av video används inom många områden. En video med ett brett synfält är 

användbar i övervakningssystem, videokonferenser, flygfotografering, navigering, 

datorseende, filmindustrin och inom medicin []. Intresset för 360 graders rundstrålande 

videopanoraman har ökat tack vare utvecklingen av VR-glasögon. I en 360 graders video 
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upplevd med VR glasögon kan åskådaren välja vilken del av vyn är synlig genom att svänga 

på huvudet. Att vara omringad av en 360 graders video är en uppslukande upplevelse.  

1.5 Utmaningar med videopanoraman 

Sammanfogningen  av bilder är ett välstuderat ämne. Många välfungerande och effektiva 

algoritmer för sammanfogning av stillbilder finns tillgängliga [3]. Sammanfogningen av 

rörliga bilder är dock mer komplex och krävande. Nya utmaningar och problem uppstår som 

de vanliga bildsammanfogningsalgoritmerna inte löser.  Problemen inkluderar: Ökad 

datamängd, deformationer som uppstår i panoramat och tidssynkronisering av flera 

videokameror. 

 

1.5.1 Datamängd 

En video innehåller avsevärt fler bilder som ska sammanfogas än ett statiskt bildpanorama. 

Bildmängden ställer krav på algoritmernas exekveringshastighet. Den största utmaningen är 

följaktligen att hitta en snabb algoritm som är en bra kompromiss mellan 

sammanfogningskvalitet och sammanfogningshastighet. Detta är speciellt kritiskt för 

realtidsvideosystem såsom övervakningssystem. Den stora bildmängden kräver också att 

filformatet för videopanoramat måste kunna komprimeras effektivt. Väl komprimerade video 

filer kan lätt hanteras och strömmas över internet. 

1.5.2 Deformationer 

I statiska bildpanoraman är motivet stilla. Däremot i ett videopanorama, är motivet rörligt. Det 

rörliga motivet ser deformerat ut i gränsområdena på videopanoramat, ifall rörelsen inte 

betraktas under sammanfogningsprocessen. Gränsområden, är de överlappande områdena 

mellan de sammanfogade videorna i ett videopanorama. En förutsättning för realistiska 

videopanoraman är deformationerna i gränsområdena minimeras. En lösning till detta 

diskuteras i avsnittet 3.5.4. 

En annan deformation som uppstår i videopanoraman är parallax-fel.  Parallax uppstår då 

samma motiv fångas från lite olika synvinklar. Problemet diskuteras i kapitel Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

1.5.3 Tidssynkronisering  

Innan bildrutor från olika videokameror kan sammanfogas måste videorna från kamerorna 

synkroniseras. Sammanfogning av video kräver att videobilden är tidssynkroniserad i alla 

bildvinklar. Tidssynkronisering innebär att starttiden justeras individuellt för varje video så att 

alla videorna spelas upp samtidigt.  Inom forskning finns det redan många fungerande 

automatiska lösningar på synkroniseringsproblemet [4]–[6] . Lösningarna diskuteras i kapitel 

3.2. 
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2 INSPELNING AV VIDEOPANORAMA 

I detta avsnitt presenteras de olika kameraalternativen för inspelning av videopanorama: 

Dioptrisk kamera, katadioptrisk kamera och multikamera rigg. Alternativens för- och 

nackdelar diskuteras. 

2.1 Kameraalternativ för inspelning av panoramavideo 

Det finns flera kameraalternativ för att filma videopanoraman. Vilket alternativ som är 

lämpligast beror på hur många kameror som finns till förfogande och de bildkvalitetskrav 

som måste uppfyllas.  

De finns huvudsakligen två typer av videokameror som kan fånga en vidvinkel vy med 

endast en kamera [7]. Dessa två kameratyper kallas katadioptrisk dioptrisk och kamera. 

Eftersom hela vyn fångas av en enda kamera behövs ingen sammanfogning utföras. Den 

resulterande videon är dock lågupplöst eftersom hela panoramat måste rymmas på samma 

bildsensor. Dessa två kameratyper kan endast fånga video i formen av en halvsfär.  För att 

fånga ett rundstrålande panorama krävs fler än en kamera. En schematisk bild över de olika 

kameratyperna kan ses i Figur 2. 

Denna avhandling kommer att i huvudsak behandla alternativet som använder flera 

videokameror eftersom alternativet kräver sammanfogning. Flera videokameror ger en 

panorama av högre resolution, och en bredare vy. 

  

 

 
Figur 2 a) Dioptrisk kamera,  b) katadioptrisk kamera, c) en rigg  med flera kameror. 

Ovanför respektive kamera presenteras bredden på kamerans synfält (FOV = Field of view) [7] 

 

 

2.1.1 Dioptrisk- och katadioptrisk videokamera 

En dioptrisk kamera använder sig av optik för att fånga bilden. Optiken som används i 

videokameran är en fiskögelins. Linsen fångar en förvrängd  video med brett synfält i formen 

av en halvsfär (Figur 3). För att omvandla videon till ett videopanorama behöver endast 

förvrängningskorrigering och projicering utföras.  Det är dock svårt att korrigera lins-

förvrängningen helt eftersom förvrängningen är väldigt stark. Förvrängningen är starkast i 

utkanterna av bilden .  

En katadioptrisk kamera använder speglar  och optik för att fånga bilden. Spegeln som 

används är antingen parabolisk, hyperbolisk eller elliptisk. Spegeln riktar ljusstrålarna från 

omgivningen genom en lins in i videokameran. Denna ljusprojektion skapar en videobild med 
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formen av en halvsfär (            Figur 4). För att omvandla videon till ett videopanorama behöver 

endast förvrängningskorrigering och projicering utföras.  Kameran skapar dock en väldigt 

lågupplöst bild på grund av spegel projiceringen. En del av spegelkonstruktionen täcker också 

bildytan, vilket skapar en mörk fläck (blind spot) i mitten av bildsensorn, vilket inte är 

önskvärt. 

 

 
Figur 3 Bildruta från en dioptrisk kamera              Figur 4 Bildruta från en katadioptrisk kamera 

 

2.1.2 Multikamera rigg 

Genom att kombinera flera videokameror i en cirkulär rigg, kan man fånga rundstrålande 

video med en 360 graders vy. En bra sammanfogning kräver att alla kamerorna i riggen har 

ett gemensamt projektionscentrum. Ett gemensamt projektionscentrum minskar parallax-fel 

(se Fel! Hittar inte referenskälla.). En klotformad rigg med kameror jämt placerade över 

ytan av klotet skulle vara den optimala riggen, ifall radien på klotet är liten. Detta fungerar 

inte i praktiken för kamerorna som används är stora och rektangelformade. En rigg som 

minimerar avståndet mellan kamerorna väl avbildas i Figur 5. I fall videoresolutionen inte 

behöver vara stor kan en liten rigg med två dioptriska fisköge kameror riktade 180 grader 

ifrån varandra användas. Då de två halvsfärvideorna sammanfogas fås ett rundstrålande 

videopanorama.  

Att använda en stor rigg med många kameror ger alltså nödvändigtvis inte bättre resultat 

eftersom riggens diameter växer. Dock måste de enskilda kamerorna ha ett tillräckligt brett 

synfält så att de överlappande områdena mellan kamerorna är tillräckligt stora, vilket är 

kritiskt för sammanfogningen. 

 

 

 
Figur 5 Optimal videorigg 

 

Ett krav på videokamerorna i en rundstålande rigg är att  kan filma minst 60 bildrutor per 

sekund för att synkroniseringen (se 3.2) mellan kamerorna ska bli tillräckligt exakt. Detta 

förbättrar också tittarupplevelsen, särskilt med VR-glasögon där en hög bildfrekvens är 

viktig för att undvika illamående. []. Ett ytterligare krav är att kamerorna har samma  

skärpedjup och samma  exponering för att minska behovet av korrigering av färg och 

exponering i sammanfogningsprocessen. 
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3 SAMMANFOGNING  

3.1 Sammanfogningsprocessen 

I detta avsnitt behandlas sammanfogningsprocessen  av videon och dess olika delsteg. Del-

stegen är synkronisering, identifiering, avbildning och sammanblandning. De vanligaste 

metoderna och algoritmerna presenteras för varje delsteg. I Figur 6 ses en schematisk bild över 

stegen sammanfogningsprocessen. Materialet som sammanfogas antas vara video från en 

runstrålande kamera rigg.  

 

 
Figur 6 Stegen sammanfogningsprocessen. Identifiering, avbildning, sammanblandning 

3.2 Synkronisering 

Sammanfogning av video kräver att alla videon är tidssynkroniserade. Tidssynkronisering 

innebär  att starttiden justeras individuellt för varje video så att alla videorna spelas upp 

samtidigt. Det finns tre primära metoder som för automatisk synkronisering: Rörelse [4], ljus 

[5] och ljud [6].  Principen för metoderna är att de söker efter kort och snabb rörelse, 

ljusförändring eller ljudförändring mellan två bildrutor i en video. Algoritmen försöker sedan 

hitta tidpunkten för samma förändring enskilt i de andra videorna som skall sammanfogas. 

Videornas starttider justeras sedan individuellt enligt denna tidpunkt.  

3.3 Identifiering 

För att videon som sammanfogas skall kunna uppställas rätt i relation till varandra, måste de 

överlappande områdena i bildrutorna identifieras. I identifieringssteget söker man 

överlappande områden mellan bildrutorna som ska sammanfogas. Det finns flera algoritmer 

som lämpar sig för att jämföra två bilder med varandra. Dessa algoritmer kan indelas i två 

huvudgrupper: Direkta algoritmer och intressepunktsalgoritmer. 

Direkta algoritmer jämför ett fält med pixlar i vardera bilden med varandra. De två fälten 

flyttas stegvis i vardera bilden tills tillräckligt hög korrelation uppnås mellan pixelinnehållet i 

de två fälten. Detta innebär att fälten överlappar varandra dvs. hör till ett överlappande område. 

Direkta algoritmer är långsamma och känsliga för exponering- och färgskillnader mellan 

bilderna som jämförs. Dessutom krävs att de överlappande områdena är tillräckligt stora för 

att jämföras. Fördelarna är att algoritmerna är lätta att implementera och beräkna. 

Intressepunktsalgoritmer söker först fram intressepunkter i bilderna som skall jämföras. En 

intressepunkt är en punkt i bilden som är distinkt. Intressepunkterna i två bilder jämförs med 

varandra. Då algoritmen hittar två intressepunkter som matchar varandra har den hittat ett 

överlappande område. Algoritmer baserade på jämförelse av intressepunkter är snabbare och 

robustare än direkta (pixelbaserade) algoritmer. Nackdelen är att algoritmerna svårare att 

implementera och krävande att beräkna. 

I denna avhandling kommer fokus att vara på intressepunktalgoritmer. 

Synkronisering Identifiering Avbildning' Sammanblanding
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3.3.1 Intressepunkt 

Ett litet delområde av pixlar i en bild som anses vara en intressepunkt kan definieras på flera 

olika sätt. En punkt kvalificeras som en intressepunkt ifall det uppfyller följande egenskaper: 

 

 Unik: Endast få förekomster av liknande punkter får förekomma i samma bild. 

 Upprepbar: Samma punkt måste vara möjlig att hitta i flera bilder av samma motiv, 

fastän bilderna inte är helt identiska. 

 Lokaliserbar: Punkten. position ska vara entydig, inte sträcka sig över ett brett 

område. 

 

Vilken detektor algoritm som används för hitta av matchande intressepunkter beror på 

bildernas relation till varandra. Ifall bildrutorna är roterade i olika riktningar används 

rotationsinvariant intressepunktsdetektor. Då bildrutorna har olika skala används en 

skalinvariant detektor. Då intressepunkterna identifierats ges de en deskription som sedan kan 

matchas. 

Före de två vanligaste intressepunktalgoritmerna, Harris corner detektor och SIFT, 

presenteras redogörs kort om de vanligaste återkommande operationerna i bildhantering och 

analys: Filtrering och beräkning av bild gradient. 

 

3.3.1.1 Filtrering 

Applicering av filter på en bild är en vanlig metod för att anpassa bildens pixeldata enligt en 

funktion. Enkla funktioner såsom medelvärde för en pixel kan beräkna med ett filter. Ett filter 

kan också exempelvis användas för att ta bort brus, skärpa bilden eller göra den suddig.  

Varje bild-filter kan beskrivas som en matris, som i bildbehandling kallas för image kernel. 

Denna matris appliceras på varje pixel i bilden. Matrisen placeras ovanpå pixeln som skall 

beräknas. Varje tal i matrisen multipliceras med respektive underliggande pixel och sedan 

summeras alla värden ihop. Summan blir sedan värdet för den nya pixeln i mitten. Eftersom 

beräkningen upprepas för varje pixel i bilden, så brukar filter matriserna vara små, exempelvis 

3x3 pixlar, för att öka beräkningshastigheten. I Figur 7 presenteras ett exempel på applicering 

av ett filter. 

När ett filter appliceras på en bild kallas detta för faltning och betecknas  𝑓 ∗ 𝐼, där 𝑓 är filter 

matrisen  och 𝐼 är bilden.   

 

 
Figur 7 Applicering av ett filter 

https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigqaCA1fLLAhVH3CwKHfRSAMoQjRwIBw&url=https://developer.apple.com/library/ios/documentation/Performance/Conceptual/vImage/ConvolutionOperations/ConvolutionOperations.html&bvm=bv.118443451,d.bGg&psig=AFQjCNF6p0ipSUoxPvxWCtNN_OkKRM4DKQ&ust=1459779538075863
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3.3.1.2 Bild gradient  

Intensiteten av en pixel definieras av pixelvärdet då bilden konverterats till gråskala, eller 

enfärgad skala. I en svartvit bild betyder intensitet alltså hur mörk (svart) eller ljus (vit) pixeln 

är. En stor skillnad i intensitet  mellan två pixlar i en bild betyder att det finns en skarp kant i 

mellan pixlarna. Lodräta kanter har stora intensitetskillnader i x-led och vågräta kanter i y-led. 

Stora intensitetskillnader i båda leden ger två ortogonala kanter, alltså ett hörn.  

En intensitetskillnad kan också definieras som en derivata av skillnaden i pixelvärdet. Då 

derivatan är stor mellan två pixlar betyder det att det finns en kant mellan dem.  Man kan också 

beräkna den andra derivatan och söka efter dess noll-ställen. 

Diskreta approximationer av derivatan av de skillnaderna på pixelvärdena i x-led och y-led 

kan beräknas exempelvis med Sobel filter matriserna:  

 

𝐺𝑥 = [
−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1

] ∗ 𝐼    och    𝐺𝑦 = [
−1 −2 −1
0 0 0
1 2 1

] ∗ 𝐼 

 

𝐺 är derivatan per led, 𝐼 är bilen och ∗ är faltnings operatorn. 

 

På grund av brus i bilden uppstår de många signifikanta derivator vilket gör det svårt att 

urskilja och lokalisera de egentliga kanterna i bilden. För att minska störningar kan ett 

Gaussiskt filter appliceras före derivering. Ett Gaussiskt filter är ett lågpassfilter som filtrerar 

bort alla högfrekvenssignaler. Skillnaderna i intensiteten blir jämnare men detalj förloras i 

bilden. Styrkan på filtret måste alltså anpassas enligt den detaljnivå man vill analysera. 

Den Gaussiska filtreringen i x-led beräknas med ett vågrätt Gaussiskt filter och i y-led med ett 

lodrätt filter. Derivatan av en bild filtrerad med ett Gaussiskt filter kan sedan beräknas i båda 

leden enligt: 

 

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐷[𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦)] 
 

Beräkningen kan förenklas till: 

 

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐷[𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑥, 𝑦)] ∗ 𝑓(𝑥, 𝑦) 

 

Detta innebär att derivatan av bilden beräknas genom att endast derivera Gaussiska filtret och 

sedan applicera derivatan av det Gaussika filtret på bilden. Då kan derivataberäkningen av 

utjämnad bild beräknas av en enda faltning.  

 

Riktningsvektorn storlek |𝐺| för derivatorna i x-led och y-led kan sedan beräknas med: 

 

|𝐺| =  √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2 

 

Riktningsvinkeln 𝜃 för riktningsvektorn beräknas med: 

 

𝜃 = tan−1 [
𝐺𝑦

𝐺𝑥
] 

 

Från gradienten av en bild kan storleken och  riktningen av alla kanter i bilden beräknas. Ett 

exempel på detta kan ses i Figur 8. 
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Figur 8 Bildgradienten beräknad i både x-led och i y-led. Tydliga kanter ses i högkontrast områden. 

  

3.3.1.3 Harris corner detektorn  

För att detektera intressepunkter i en bild måste pixlarna in bild genomsökas. Eftersom 

intressepunktsdetektorer jobbar med ett litet fält pixlar åt gången uppstår ett problem som 

kallas Aperature problem. När en bild ses genom en liten öppning förloras uppfattningen av 

helhetsbilden. Det blir därmed svårt att urskilja områden från varandra, vilket gör områdena 

svåra att lokalisera. En detektor som undviker detta problem är Harris corner detector, vilken 

är en hörn detektor. Algoritmen söker små pixelområden i bilden var det finns två ortogonala 

gradienter (kanter), alltså ett hörn. I  Figur 9 presenteras Aperture problem i bild. 

 

 

 
Figur 9 Aperture problem. Det blå området motsvarar fältet pixlar som detektorn skall korrelera.  I fallet 

till vänster kan hörnen endast korreleras till ett enda ställe medan detta inte stämmer i de två andra fallen. 

 

Intuitivt kan algoritmen beskrivas enligt följande: 

 

1. Ett litet fält av pixlar i bilden analyseras av algoritmen, ett pixelfält ät gången.  

2. Pixlarnas intensitet i fältet beräknas.  

3. Fältet skiftas i olika riktningar och intensiteten beräknas för de nya positionerna.  

4. Intensiteten jämförs med den ursprungliga intensiteten från startpositionen. 

5. Ifall intensitetförändringen är stor i alla riktningar betyder det att området med stor 

sannolikhet innehåller ett hörn.  

 

Denna process redogörs i Figur 10. 
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Figur 10 a) En slät region, ingen intensitetsförändring i x- och y-led. b) Förändring i y-ledet, kant. 

c) Förändring i båda leden, hörn. 

 

Matematiskt kan funktionen mellan intensitetensförändringen när fönstret skiftas formuleras 

som: 

 

𝐸(𝑢, 𝑣) =  ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2

𝑥,𝑦

 

 

där u är förflyttningen i x-led och v är förflyttningen i y-led. I är intensiteten för en pixel 

Funktionen w(x,y) är fönsterfunktionen vilken i detta fall är 1 ifall pixeln ligger innanför 

fönstret och noll om pixeln är utanför.  

 

Med Taylor expandering kan approximera intensitetfunktionen I med hjälp av dess derivator 

och får en bi-linjär approximation av funktionen: 

 E(u, v) = [u, v]𝑀 [
𝑢
𝑣

] 

 

M = ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)

𝑥,𝑦

[
𝐼𝑥

2 𝐼𝑥 𝐼𝑦

𝐼𝑥 𝐼𝑦 𝐼𝑥
2

] 

 

Där 𝐼𝑥  och 𝐼𝑦  är bild gradienten (derivatan) i respektive led. M kan klassificeras som en 

autokorrelations matris eftersom bilen korreleras med sig själv. 

 

I praktiken beräknar algoritmen först gradienten av bilden i x-och y led 𝐼𝑥  och 𝐼𝑦 . Sedan 

beräknas M matrisen för varje pixel i bilden. Med den uträknade M beräknas slutligen 

responsen R för detektorn vi varje pixel med:  

 

𝑅 = 𝐷𝑒𝑡(𝑀) − 𝛼𝑇𝑟2(𝑀) 

0,04 ≤ 𝛼 ≤ 0,06 

 

var Det(M) är determinanten för matrisen och Tr2(M) är summan av diagonalelementen i 

matrisen upphöjt med två.  

 

Responsen R berättar med vilken sannolikhet pixeln kan klassificeras som ett hörn. 

Algoritmen avlägsnar sedan alla pixlar som har ett lägre R värde än en användardefinierad 

tröskel. Att definiera tröskel värdet för responsen kräver initial testning av olika tröskelvärden 

på liknande bilder, vilket är en nackdel. Av de pixlar som är kvar klassificeras pixlarna med 

maximalrespons som intressepunkter. Deskriptorn för intressepunkterna blir ett pixelfält runt 

intressepunkten.  
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Hörnen identifierade av detektorn är inte endast lodräta eller vågräta utan kan vara roterade. 

Algoritmen är rotationsinvariant. Detta kan förklaras genom att rita upp distributionen av 

gradienter (i x-led och y-led) av ett litet fönster av pixlar. Då distributionen i både x-och y-led 

är stor finns det ett hörn i pixelfönstret. Distributionen kan beskrivas av en omringande cirkel. 

Detta kan ses i Figur 11. Cirkel kan utritas  med hjälp av M matrisens egenvärden: 

 

𝑀 = [
∑ 𝐼𝑥

2 ∑ 𝐼𝑥 𝐼𝑦

∑ 𝐼𝑥 𝐼𝑦 ∑ 𝐼𝑦
2

] = [
𝜆1 0
0 𝜆2

] 

 

där 𝜆1 och 𝜆2 är M matrisens egenvärden. Responsen R är rotationsinvariant tack vare att 

storleken, på cirkeln som beskriver pixeldistributionen, inte ändras av en rotation, 

Egenvärdena behålls samma.  

 

 
Figur 11 Graf av gradientdistributionerna i ett pixelområde 

 

Algoritmen är också delvis invariant till affin intensitets förändring eftersom endast 

gradienterna jämförs och inte de specifika intensitetsvärdena. Dock är inte algoritmen 

invariant för skalning. En intressepunktsdetektor som är invariant för skala är SIFT detektorn 

(3.3.1.4). 
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3.3.1.4 SIFT detektor 

En av de mest citerade algoritmerna för intressepunktersidentifiering är SIFT (Scale-invariant 

feature transform) []. Intressepunktalgoritmen SIFT är invariant för translation, rotationer och 

framförallt skalning. Ytterligare är algoritmen robust mot perspektiv transformationer och 

ändringar i bildens ljus-styrka.  

Oberoende av skillnaden i bildresolution(skalan) mellan bilderna som jämförs kan likadana 

intressepunkter hittas. Algoritmen uppnår detta genom att se på bilden på flera olika 

detaljnivåer. Algoritmens första steg innebär att skapa olika detaljnivåer av bilden.  

Detaljnivåerna skapas genom att ett Gaussikt filter appliceras på bilden med olika styrka för 

att göra bilden mer otydlig. Dessa suddiga bilder ordnas i oktaver (grupper) baserat på 

bildnivåns detaljgrad. Det optimala antalet nivåer (sampel) i en oktav är tre stycken [].  De 

olika oktaverna kallas tillsammans för skalrymd. I praktiken hålls det Gaussika filtrets styrka 

konstant mellan detaljnivåer. Istället förminskas  bilden med en faktor på två för varje 

detaljnivå, vilket motsvarar att en ökning i styrka av det Gaussika filtret. Denna metod 

försnabbar exekveringstiden []. 

Algoritmen söker sedan igenom de olika detaljnivåerna efter plumpar (blobs) som kunde 

klassificeras som intressepunkter. En plump är ett område som är inringad av kanter. Genom 

att söka kanter i bilden kan man identifiera dessa plumpar. Kanterna kan hittas genom att ta 

bild gradienten för varje detaljnivå. Genom att beräkna Laplace av gaussiska filtret applicerat 

på detaljnivåerna fås en funktion vars maximum och nollställen direkt beskriver plumparnas 

centrum och storlek. Detta samband kan ses i Figur 12. Denna metod föredras över 

gradientberäkningen. 

 

 
Figur 12 Sambandet mellan intensitet och Laplace av Gaussian 

. 

 

Eftersom Laplace av de Gaussiska detaljnivåerna är krävande att beräkna används skillnaden 

av de detaljnivåerna istället (Laplace av Gaussian) för att aproximera funktionen.  

Differensen räknas genom att subtrahera två på varandra följande detaljnivåer. Denna 

procedur visas i Figur 13. 

 

 
Figur 13 Difference of Gaussian 

 

Varje pixel jämförs sedan i den resulterande  Difference of Gaussian nivån med pixelns åtta 

grannar på samma nivå samt med grannarna på den övre och undre nivån. Om pixeln är 



15 
 

 

 

lokalt maximum eller minimum väljs pixeln som möjlig intressepunkt. Eftersom  

detaljnivåerna är olika stora används bestäms positionen på pixlarna som jämförs genom 

interpolering. Intressepunkter med låg kontrast elimineras. 

Slutligen ges varje intressepunkt ges en riktning baserat på dess gradient. 

Riktningen bestäms genom att beräkna ett histogram av grannpixlarna vid intressepunktens 

detaljnivå. Varje pixel får en vikt baserat på storleken för pixelns gradient. Ytterligare 

används ett vägt fält av  Gaussikta vikter. För optimalt resultat skall pixelfältet vara 1.5 

gånger storleken av intressepunkten. 

Toppen i histogrammet av pixelfältet blir den dominanta riktningen för intressepunkten. 

Alla riktningar inom 80 % av maxima blir också riktningar för intressepunkten. Exempel på 

identifierade intressepunkter ses i Figur 14. Intressepunkterna mäts i relation till 

intressepunktens riktning vilket gör algoritmen rotationsinvariant.  

 

 
Figur 14 Identifierade SIFT intressepunkter (blobs) 

 

3.3.2 Matchning av intressepunkter 

Efter att intressepunkterna identifierats i de olika bildrutorna måste relationen mellan 

bildrutorna beräknas. Bildrutorna matchas parvis med varandra. Efter matchningen kan 

bildrutorna placeras i den ordning de skall komma i det slutliga panoramat. 

Matchning av Harris corner intressepunkterna sker genom att korrelera deskriptorn för 

intressepunkten (pixelfältet) med intressepunkterna i en bild. Ett exempel på resultatet av 

detta ses i Figur 15. Korreleringsgraden beräknas med SSD (Sum of square differences) 

mellan pixlarna. Metoden är inte rotationsinvariant. Ett rotationsinvariant alternativ är att 

istället använda SIFT algoritmens deskriptorer för intressepunkterna och sedan matcha dessa. 

Matchning av SIFT deskriptorn innebär att varje intressepunkt matchas med dess egenskaper 

såsom storlek, rotation  och riktning. 

 

 
 
Figur 15 Korrelerande intressepunkter mellan två bilder med samma motiv. Korrespondenserna är 

markerade med blå linjer. 
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3.4 Avbilning 

I avbildning steget placeras och transformeras de enskilda bildrutorna i videon så att de 

tillsammans bildar ett panorama med enhetligt perspektiv. För att kunna beräkna hur bilderna 

är riktade och transformerade i relation till varandra måste tranformationsmodellen 

bestämmas. Genom att bestämma homografin mellan två bildrutor kan transformationen  

mellan bildrutorna beräknas. 

3.4.1 Kamera modellen och homografi  

Då en kamera tar en bild skapas en 2D projektion av motivet på kamerans bildsensor. Genom 

att använda homogena koordinater och den centrala projektionsmodellen kan projektionen 

representeras som en matrismultiplikation.  Den motsvarande pixelpositionen på bildsensorn 

mellan en punkt i motivet, uträknas med en multiplikation av punkten och en kameramatris. 

Kameramatrisen är en 3x4 matris vars 12 termer bestäms av kamerans position i rymden och 

kameran specifika egenskaper som bildsensorns storlek och fokusavstånd. Eftersom relationen 

mellan två vyer är oberoende av skala kan en av termerna ersattas med en konstant. 

 

(
𝑢
𝑣
𝑤

) = (
𝐶11 𝐶12 𝐶13 𝐶14

𝐶21 𝐶22 𝐶23 𝐶24

𝐶31 𝐶32 𝐶33 𝐶34

) (

𝑋
𝑌
𝑍
1

) 

 

Då endast plan av bilder jämförs kan djupet z antas vara noll. Matrisen förenklas till 

 

(
𝑢
𝑣
𝑤

) = (

𝐻11 𝐻12 𝐻13

𝐻21 𝐻22 𝐻23

𝐻31 𝐻32 1

) (

𝑋
𝑌

1

) 

 

Genom att bestämma de åtta termerna i matrisen ovan fås en homografi matris som 

beskriver translationen mellan två planprojektioner. En schematisk bild på detta ses i Figur 16. 

Matrisen kan estimeras genom att välja fyra par av intressepunkter och sedan estimera 

homografin mellan dem. 

 

 

 
Figur 16 Relationen mellan två vyer av samma punkt bestäms av en projektiv homografi 
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3.4.2 Skattning av homografi 

Algoritmen som ofta används för at estimera homografin är Random sample consensus 

(RANSAC) algoritmen. Algoritmen är iterativ och används i allmänhet för att estimera 

parametrar för en matematisk modell, då data innehåller outliers. Därför kallas den ibland för 

en outlier detektor. RANSAC passar utmärkt för att estimera homografin för alla par av 

bildrutor, med intressepunkter som data, för matchade intressepunkter innehåller ofta många 

felmatchningar dvs. outliers.  

RANSAC utför följande steg: 

1. Algoritmen väljer slumpmässigt 4 matchade par av intressepunkterna. 

2. Homografi matrisen H beräknas 

3. Antalet inliners som passar den uträknade homografin H räknas. 

4. Om H har högsta antalet inliners spara H. 

5. Repetera N gånger och returnera den optimala H matrisen (N < 1000). 

 

Homografin H appliceras sedan på ena bilden i bildparet för att korrigera perspektivet på 

bilden. Algoritmen upprepas sedan N gånger för varje bildpar i panoramat. 

3.4.3 Bundle adjustment och projektion 

 

 
 

Figur 17 Då bilder sammanfogas parvis, ett par åt gången sker det ofta ett kumulativt fel.  

Detta gäller särskilt 360 grader panoraman. a) Icke korrigerad. b) korrigerad. 

 

Information skall tilläggas 

3.4.3.1 Parallax-fel 

Parallax-fel uppstår då två bilder tas av samma motiv men från lite olika synvinklar. Vid 

jämförandet av bilderna ser det ut som om motivet flyttat på sig i relation till bakgrunden 

fastän motivet är statiskt. Problemet illustreras i Figur 18. 

 

 
Figur 18 Parallax-fel 

http://www.video-stitch.com/assets/wiki_illustration.png
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3.5 Sammanblandning 

En sammanblandningsalgoritm används för att gömma sömmarna mellan de sammanfogade 

bildrutorna i en video. I detta kapitel presenteras de fyra olika typerna av sammanblandnings-

algoritmer. Sammanblandningsprocessen illustreras i Figur 19. 

 

 
Figur 19 Sammanblandning 

3.5.1 Fjäderbaserad sammanblandning 

Enklaste algoritmtypen i denna kategori gömmer sömmen mellan två bilder genom att beräkna 

medelvärdet för vare pixel i det överlappande området. Nackdelen med denna metod är att den 

leder till synliga fel om exponeringsskillnaderna är stora mellan bilderna. Också rörliga objekt 

i det överlappande området skapar synliga artefakter i sömmen med denna metod. En 

förbättrad metod är att använda en  vikt baserad medelvärdesformel där pixlarna närmare 

sömmen påverkas mer än pixlar längre från sömmen. Sömmarna blir dock ofta suddiga vilket 

inte är önskvärt. Sömmarna påvisar också ofta ghosting vilket betyder att motiv från det 

överlappande området av bilden blir delvis transparenta, vilket inte är önskvärt.  

3.5.2 Pyramidbaserad sammanblandning 

Pyramidbaserad sammanblandning baserar sig på att skapa flera detaljnivåer av bilderna som 

skall sammanfogas. Den representation a av detaljnivåerna visas i Figur 20. En 

sammanblandningsmask (i vilken värdet på masken bestämmer pixeln genomskinlighet) 

beräknas ut enligt den detaljnivå man vill behålla i sömmen efter sammanblandning, 

Denna metod minskar suddigheten av sömmen men kan medföra ghosting och dubbla 

sömmar ifall bilderna inte överlappar varandra optimalt. 

 

 
Figur 20 Bildpyramid 

3.5.3 Gradient baserad sammanblandning 

I gradientbaserad sammanblandning blandas gradienterna  av bildrutorna i videon så att 

sömmen gömms effektivt. Principen baseras sig på att människan uppfattar skillnader i 
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intensiteten lättare än själva intensitetvärdet. I metoden försöker man få gradienterna vid 

sömmen till noll. Att behandla sömmarna i gradient domänen gör dock metoden väldigt 

beräkningsintensiv, fastän resultatet är bra. Gradientbaserad sammanblandning kräver också 

att felet i bildidentifieringen, dvs. placeringen av bilderna är optimal. 

3.5.4 Optimal söm   

Med denna metod optimerar man söm linjen genom att klippa bort delar av de överlappande 

områdena istället för att sammanblanda dem. Söm-linjens placering justeras så att den minskar 

intensitetsskillnaderna vid sömmen mellan bilderna. Denna typ av sammanblandning klarar 

av paralaxfel och rörliga motiv i sömmen. Eftersom metoden inte sammanblandar intensiteten 

i bilderna kan de uppstå synliga artefakter om exponeringsskillnaderna mellan bilderna är 

stora. 
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4 STEREOSKOPISK VIDEO PANORAMA 

I detta avsnitt definieras stereoskopisk video panorama. Inspelningsalternativ och 

sammanfogningsprocessen diskuteras. 

4.1 Definition på stereoskopisk video 

I skillnad från vanlig video innehåller stereoskopisk video också djupinformation. Motiven i 

videon kan alltså uppfattas befinna sig på olika djup i bilden. Det vanligaste sättet att skapa 

stereoskopisk video är att spela in en video enskilt för vartdera ögat. De två videorna 

kombineras sedan automatiskt av hjärnan vilket ger en uppfattning av djup i bilden. 

Stereoskopisk video kan också kallas för 3D – video. 

Ett stereoskopiskt videopanorama är alltså är ett rörligt panorama med djupinformation.  

4.2 Inspelning av rundstrålande stereoskopisk video 

Med två videokameror horisontell förflyttade en bit från varandra kan vanlig icke 

rundstrålande video fångas. Enligt samma princip kan Rundstålande stereoskopisk video 

fångas med två par av fiskögelinser, som fångar ett rundstrålande videopanorama för vartdera 

ögat.  Denna metod leder till en väldigt begränsat stereoskopiskt område i panoramat, som kan 

ses i Figur 21. Kamerornas synfält överlappar varandra endast i mitten av panoramat. Ett 

ytterligare problem som uppstår är att då man svänger sig 180 grader ser högra ögat den vänstra 

vyn och tvärtom.   

 

 
Figur 21 Stereo synfält mellan kameror med olika optiska center 

 

En korrekt metod använder åtta kameror för att fånga rundstålande video. Synfältet täcks 

då av för ögonen vilket ger ett fullt stereoskopiskt synfält vid riggens sidor. Dock är hörnen i 

riggen ett problemområde. Detta innebär att motiven måste befinnas sig på ett minimum 

avstånd från hörnen för att se stereoskopiska ut.  

 

 
Figur 22 Stereoskopisk rigg med  8 kameror och en steroskpik cirkulär rigg 

http://45.56.95.180/wp-content/uploads/2014/06/IMG_20140606_1806101.jpg
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Dock krävs ännu video bild för toppen och botten av sfären för att riggen skall vara fullt 

rundstålande. Detta kan lösas genom att använda ett stereopar på toppen och undre sidan av 

riggen. I praktiken använder man endast en kamera på topp och botten för att undvika 

diskonjuteter i stereo synfältet mellan lodräta och horisontala planet. Eftersom motiven oftast 

är på det horisontella planet behöver toppen och botten sällan vara stereoskopiskt.  

4.3 Sammanfogning av stereoskopisk video 

Sammanfogning av rundstrålande stereoskopisk  video följer samma steg som sammanfogning 

av rundstrålande video. Skillnaden är dock att videorna för det vänstra och högra ögat 

sammanfogas skilt. De två enskilda sammanfogade videopanoramornas motiv måste vara  

positionerade exakt på samma horisontella plan för att ge ett bra resultat. Detta kräver att 

identifieringen och avbildning av stereoskopiska panoraman måste vara noggrannare än i  

normala videopanoraman. 
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5 DISSKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras de framtida möjligheterna och utmaningarna för sammanfogning av 

videopanoraman.  

5.1 Videopanoraman - utmaningar och möjligheter 

Disskussion tilläggs 

5.2 Framtida forskning 

5.2.1 Plenoptisk kamera 

En Plenoptisk kamera är en kamera som registrerar vinkeln av inkommande ljus. 

Bilden kan sedan rekonstrueras i efterhand genom att använda bildinformationen []. 

Denna metod skapar nya möjligheter som t.ex. ändra på skärpedjupet efter att bilden 

tagits. Det är dock ännu ett koncept fastän några fungerande modeller finns på 

marknaden []. Målet är att kunna rekonstruera en komplett 3D vy av motivet. Detta 

skulle låta åskådaren beakta motivet ifrån vilken synvinkel som helst efter att bilden 

tagits. 
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