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Sammanfattning 

Inom områden som idrottsvetenskap och underhållning kan det finnas behov av att 
analysera en människas kroppsposition i 3D. Dessa behov kan innefatta att analysera 
en golfsving eller att möjliggöra mänsklig interaktion med spel. För att tillförlitligt 
uppskatta kroppspositioner krävs det idag specialiserad hårdvara som ofta är dyr och 
svårtillgänglig. På senare tid har det även tillkommit inlärningsbaserade lösningar 
som kan utföra samma uppskattning på vanliga bilder. Syftet med arbetet har varit 
att identifiera och jämföra populära inlärningsbaserade lösningar samt undersöka 
om någon av dessa presterar i paritet med en etablerad hårdvarubaserad lösning. 
För detta har testverktyg utvecklats, positionsuppskattningar genomförts och resul-
tatdata för samtliga tester analyserats. Resultatet har visat att lösningarna inte pre-
sterar likvärdigt med Kinect och att de i nuläget inte är tillräckligt välutvecklade för 
att användas som substitut för specialiserad hårdvara. 

Nyckelord 
Positionsuppskattning, kroppsposition, 3D, RGB-bild, Microsoft Kinect 
  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

In fields such as sports science and entertainment, there’s occasionally a need to an-
alyze a person's body pose in 3D. These needs may include analyzing a golf swing or 
enabling human interaction with games. Today, in order to reliably perform a human 
pose estimation, specialized hardware is usually required, which is often expensive 
and difficult to access. In recent years, multiple learning-based solutions have been 
developed that can perform the same kind of estimation on ordinary images. The 
purpose of this report has been to identify and compare popular learning-based so-
lutions and to investigate whether any of these perform on par with an established 
hardware-based solution. To accomplish this, tools for testing have been developed, 
pose estimations have been conducted and result data for each test have been ana-
lyzed. The result has shown that the solutions do not perform on par with Kinect and 
that they are currently not sufficiently well-developed to be used as a substitute for 
specialized hardware. 
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Pose estimation, body pose, 3D, RGB image, Microsoft Kinect 
  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Denna rapport är skriven som en del av examensarbetet för högskoleingenjörspro-
grammet i datateknik på KTH under vårterminen 2019. 

Ett särskilt tack vill vi skänka till vår handledare Jonas Wåhslén som både hjälpt oss 
med arbetets frågeställning och varit ett pålitligt stöd under kursens genomförande. 
  



 
 
 
 
 



Ordlista och konventioner 

Azure - Samlingsplats för molntjänster erbjudna av Microsoft, som bland annat er-
bjuder högpresterande virtuella maskiner. 

COCO - Common Objects in Context är ett dataset från Microsoft framtaget för trä-
ning av maskininlärningsmodeller för objektigenkänning.  

CSV – Comma Separated Values är ett filformat som sparar kommaseparerade vär-
den. 

Docker – Program som används för att köra virtualiserad mjukvara på ett platt-
formsoberoende sätt i så kallade containers. 

Dockerfile - Konfigurationsfil för systembilder i Docker.  

Iverson bracket - Matematisk notation för att representera ett villkor som an-
tingen 1 eller 0. 

JSON – JavaScript Object Notation är ett textbaserat format för att lagra informat-
ion. 

Matplotlib - Modul för att presentera figurer och grafer i Python. 

MPII - MPII Human Pose Dataset är ett dataset framtaget för träning av maskinin-
lärningsmodeller för mänsklig positionsuppskattning. 

PyTorch - Python-bibliotek för maskininlärning. 

TensorFlow - Google-utvecklat ramverk med öppen källkod för maskininlärning.  

Som konvention kommer följande benämningar användas genom rapporten: 

• Ordet “ramverk” kommer användas synonymt med de inlärningsbaserade 
lösningarna för positionsuppskattning som behandlas i denna rapport. På 
engelska benämns dessa som pose estimators och inget passande substitut 
har hittats på svenska. 

• Ordet “Kinect” kommer användas synonymt med Microsoft Kinect for Win-
dows V2. 
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1 Inledning 

Teknisk idrottsvetenskap är ett av många områden där det kan finnas ett behov att 
kunna analysera en människas kroppsposition och rörelser. Vid positionsuppskatt-
ning i 3D används idag djupkameror eller motion capture-system som båda kräver 
dyr hårdvara samt komplicerad konfiguration. Samtidigt finns flera öppna forsk-
ningsprojekt som utvecklat programvara med färdigtränade modeller som kan gene-
rera 3D-skelett för kroppsposition med hjälp av en RGB-bild. Det är intressant att 
undersöka om dessa lösningar kan verka som substitut till djupkameror och motion 
capture-system. 

1.1 Problemformulering 
Den specialiserade utrustningen som idag behövs för att analysera kroppspositioner 
i 3D är relativt svårtillgänglig. Vanligtvis består denna utrustning av avancerade 
motion capture-system eller kameror med externa sensorer. Att vara beroende av 
denna typ av utrustning begränsar möjligheten att analysera kroppsposition och rö-
relse både ekonomiskt och platsmässigt. För att öka dessa möjligheter måste bero-
endet av specialiserad hårdvara minska. Maskininlärning har idag skapat nya möj-
ligheter för att migrera denna teknik till inlärningsbaserade lösningar. Detta skulle 
tillåta vanliga kameror, såväl som tidigare inspelat material, att substituera den spe-
cialiserade utrustningen för positionsuppskattning. 

1.2 Målsättning 
Syftet med den här studien är att jämföra inlärningsbaserade lösningar för positions-
uppskattning samt undersöka hur dessa mäter sig med en existerande hårvarubase-
rad lösning. Även en systemprototyp baserad på den bäst presterande lösningen 
kommer tas fram. Följande punkter beskriver målen:  

• Finna lösningar inom inlärningsbaserad positionsuppskattning som tillhan-
dahåller färdigtränade modeller för beräkning av kroppsposition. Beräknad 
kroppsposition måste bestå av ett skelett av nyckelpunkter som kan jämföras 
och användas för att beräkna ledvinklar. 

• Mäta prestandan av de funna lösningarna genom att jämföra dem mot en 
djupkamera. Därefter utvärdera vilken av lösningarna som uppvisat bäst pre-
standa. 

• Skapa en systemprototyp baserad på den bäst presterande lösningen. Proto-
typen ska kunna behandla bilder eller video och på dessa utföra positionsupp-
skattningar. För varje uppskattning ska en uppsättning illustrativa bilder ge-
nereras samt vinklar mellan leder beräknas. 
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1.3 Avgränsningar 
• Endast Microsoft Kinect for Windows V2 kommer användas som djupka-

mera. 
• De inlärningsbaserade lösningar som kommer att utvärderas måste: 

o Kunna producera data i ett hanterbart format. 
o Tillhandahålla en färdigtränad modell för positionsuppskattning. 
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2 Bakgrund och förstudie 

Detta kapitel beskriver inledningsvis möjliga tillämpningsområden inom idrottsve-
tenskap och underhållning. Vidare presenteras tidigare arbeten inom mänsklig po-
sitionsuppskattning. Därefter beskrivs mänsklig positionsuppskattning samt rele-
vanta prestandamått. Slutligen beskrivs de lösningar för positionsuppskattning som 
berörs i detta arbete. 

2.1 Möjliga tillämpningsområden 
Detta arbete kan bidra till ökade möjligheter att studera rörelse och kroppsposition 
hos människor. Ramverken som behandlas i denna rapport använder enbart RGB-
bilder och är således inte bundna att använda material som är speciellt framtaget för 
positionsuppskattning. Nedan presenteras två möjliga tillämpningsområden som in-
lärningsbaserad positionsuppskattning kan tillföra nytta inom. 

Idrottsvetenskap 
Ramverket kan användas inom idrottsvetenskap vid analys av rörelsemönster. Inom 
ett stort antal sportgrenar innebär optimala rörelser bättre resultat. Exempel på till-
lämpning är inom golfteknik där golfsvingens utförande är mycket viktig för optimal 
prestation. Att utföra studier inom detta i laboratoriemiljö, med hjälp av dyr utrust-
ning som trådlösa sensorer eller motion capture-system, har både för- och nackde-
lar. Fördelar innefattar kontroll över testmiljön, möjligheten att bygga en teststan-
dard samt att tekniken ger precisa mätvärden. En nackdel är att det är svårt att skapa 
en autentisk golfmiljö vilket kan medföra att data från undersökningen inte blir kom-
plett [1]. Informationen från denna rapport kan leda till att tester kan utföras direkt 
på golfbanan med hjälp av t.ex. en mobiltelefon. 

Underhållning 
Det finns idag flera typer av spel och virtual reality-tekniker som använder sig av 
djupkameror där användaren kan interagera med systemet med hjälp av kroppsrö-
relser [2]. Inlärningsbaserade lösningar för positionsuppskattning skulle tillåta van-
liga webbkameror att användas istället för djupkameror. Till följd av detta skulle 
dessa tillämpningar även kunna användas på system med tillgång till en vanlig ka-
mera. 

2.2 Tidigare arbeten 
I detta kapitel beskrivs två relevanta studier inom ämnesområdet. En tidigare pre-
standamätning mellan Kinect och två motion capture-system analyseras, samt pro-
blem och utmaningar med positionsuppskattning i 3D. 

Jämförelse och prestandamätning av lösningar för positionsuppskattning 
I studien Accuracy and robustness of Kinect pose estimation in the context of coach-
ing of elderly population jämförs lösningar för positionsuppskattning [3]. Studien 
inleds med att samla in nyckelpunkter för tre olika lösningar: Kinect samt de två 
motion capture-systemen PhaseSpace Recap och Autodesk MotionBuilder. Målet 
var att undersöka hur väl djupkameran kunde mäta sig mot etablerade motion cap-
ture-system. Med lösningarna uppskattades en persons kroppsposition genom 
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följande 12 olika nyckelpunkter i 3D (höger och vänster kroppssida): höft, knäled, 
fotled, axel, armbåge samt handled. Sedan beräknades det euklidiska avståndet för 
varje uppmätt punkt och jämfördes lösningarna emellan. Ett urval av de mått som 
ansågs viktiga för att bestämma prestandan av djupkameran var medelavstånd och 
standardavvikelse för medelavståndet. Slutsatsen som drogs var att Kinect har god 
potential som ett alternativ för positionsuppskattning inom vården. Författarna an-
såg även att prestandan, för kontrollerade kroppspositioner, kunde jämföras med 
motion capture-system.  

Litteraturstudie och analys av lösningar för positionsuppskattning i 3D 
En litteraturstudie av N. Sarafianos m.fl., publicerad 2016, tar upp och analyserar 
olika mjukvarubaserade lösningar för problemet kring positionsuppskattning i 3D 
av personer i bilder [4]. Detta problem utgör en stor utmaning eftersom enskilda 
bilder saknar information om djupet för motivet i bilden. Detta leder till att olika 
tredimensionella positionsuppskattningar kan motsvara samma tvådimensionella 
projektion i bilden. Studiens slutsats är att mjukvarubaserade lösningar för att ta 
fram 3D-uppskattningar inte fungerar tillräckligt väl för att användas i verkliga till-
lämpningar, då den inte ännu implementerats på ett sätt som hanterar olika miljöer 
och ljussättningar utan större problem. Med den tillväxt som maskininlärning har 
haft de senaste åren är det intressant att undersöka om ramverk som är aktuella idag 
kan prestera väl nog för verkliga tillämpningar. 

2.3 Teknisk bakgrund 
I detta kapitel beskrivs relevanta tekniker och koncept. Inledningsvis beskrivs tekni-
ken human pose estimation följt av de prestandamått som är av relevans för denna 
typ av undersökning. 

2.3.1 Mänsklig positionsuppskattning 
Mänsklig positionsuppskattning (human pose estimation) är en teknik som används 
för att uppskatta en människas kroppsposition från en RGB-bild. Detta problem går 
att angripa på flera sätt, ofta med hjälp av inlärningsbaserade lösningar [5]. Detta 
innebär att uppskattningen utförs av en modell som har tränats till att upptäcka kän-
netecken i bilder. Från dessa kännetecken kan modellen sedan dra en slutsats kring 
var olika leder befinner sig i bilden. Detta resulterar i ett 2D-skelett som överens-
stämmer med kroppsställningen för personen i bilden. 2D-skelettet kan sedan an-
vändas för att finna det 3D-skelett vars projektion närmast överensstämmer med 
2D-skelettet i fråga. Även detta problem kan lösas med inlärningsbaserade modeller 
som drar slutsatser baserade på träningsdata. Ett problem som uppstår inom det här 
området är att flera 3D-skelett kan motsvara samma projektion i 2D [6]. 

2.3.2 Prestandamått 
Det finns flera typer av mått som kan användas för att jämföra positionsuppskatt-
ningar. Nedan följer fyra mått som är av relevans för detta arbete. 

2.3.2.1 Mean Joint Angle Error (MJAE) 
MJAE är ett mått på noggrannheten hos en positionsuppskattning givet en annan 
referensuppskattning som denna kan jämföras mot [4]. Måttet beskriver hur mycket 
vinkeln för varje led i uppskattningen avviker från motsvarande led i referensen i 
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genomsnitt. Ett lägre MJAE innebär att de två uppskattningarna liknar varandra 
mer än de med ett högre MJAE. 

2.3.2.2 Mean Per Joint Position Error (MPJPE) 
MPJPE beräknar det genomsnittliga avståndet som lederna i en positionsuppskatt-
ning skiljer sig från de i en referensuppskattning, enligt formeln: 
 

!"#"$ =
1
'
(‖* − ,‖
-

./0

	 (1) 

Där N är antalet ledpunkter, p representerar en ledpunkt i positionsuppskattningen 
och q representerar motsvarande ledpunkt i referensuppskattningen [7]. 

2.3.2.3 Mean Per Joint Localization Error (MPJLE) 
MPJLE är ett mått som på ett feltolerant sätt beskriver felet i en positionsuppskatt-
ning. Detta felvärde beräknas som andelen nyckelpunkter i en uppskattning som lig-
ger utanför ett givet gränsvärde, t, i förhållande till en annan uppskattning som an-
vänds som referens [7]. Detta kan beräknas enligt formeln: 

!"#1$ =
1
'
([‖* − ,‖ ≥ 4]
-

./0

	 (2) 

Där p motsvarar en led i positionsuppskattningen, q är motsvarande led i referens-
uppskattningen och N är totala antalet leder. Notationen Iverson bracket används i 
formeln för förenkling. 

2.3.2.4 Pose Structure Score (PSS) 
PSS är ett mått på prestanda som beskriver andelen uppskattningar i en mängd som 
enligt ett förutbestämt mått har samma struktur som den motsvarande positions-
uppskattningen som används som referens [8]. Att två uppskattningar har samma 
struktur bestäms med hjälp av klustring av en mängd olika kroppsställningar enligt 
metoden k means. Detta innebär att man grupperar liknande kroppsställningar till-
sammans. Om de båda uppskattningarna tillhör samma kluster anses dessa ha 
samma struktur. 

2.4 Lösningar för positionsuppskattning 
Nedan ges en teknisk beskrivning av Kinect samt de fyra ramverken Lifting from the 
Deep, 3DHumanPose, AlphaPose och EpipolarPose. 

2.4.1 Microsoft Kinect 
Microsoft Kinect är en enhet utrustad med en särskilt framtagen Kinect-sensor som 
består av en djupsensor, färgkamera samt ett flertal mikrofoner. Denna djupsensor 
använder infrarödteknik (IR-teknik) och består av en IR-kamera och en IR-projektor 
som tillåter användaren att få ut 3D-data om en persons position i rummet. IR-pro-
jektorn använder laser och ett diffraktionsgitter för att skapa en mängd IR-punkter 
som uppfattas av IR-kameran. Då geometrin mellan IR-projektorn och IR-kameran 
samt IR-punkternas mönster är kända faktorer, kan triangulering användas för att 
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göra en positionsuppskattning av personen [9]. Uppskattningen kan tas fram i form 
av ett skelett bestående av nyckelpunkter i 3D som representerar särskilt utvalda le-
der på kroppen. I figur 2.1 demonstreras en uppskattning som gjorts med Microsoft 
Kinect. 

Figur 2.1: Positionsuppskattning gjord av Microsoft Kinect for Windows V2. 

2.4.2 Lifting from the Deep 
Lifting from the Deep är utvecklat år 2017 vid University College London [10]. Käll-
koden finns tillgänglig på GitHub under användare DenisTome [11]. Det kan be-
räkna en uppsättning nyckelpunkter i både 2D och 3D för varje person som syns i en 
RGB-bild. De två beräkningarna ger separata resultat, men utförs i ett gemensamt 
skede då modellen som ramverket använder har integrerat funktionen för 3D-upp-
skattning med funktionen för 2D-uppskattning. Detta ger mer exakta resultat ef-
tersom uppskattningen i 2D kan styrkas av sannolikheten att dess motsvarighet i 3D 
fysiskt kan existera [10]. I figur 2.2 demonstreras en uppskattning som gjorts med 
Lifting from the Deep. 
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Figur 2.2: Positionsuppskattning gjord av Lifting from the Deep. 

2.4.3 3DHumanPose 
3DHumanPose är ett ramverk utvecklat år 2017 vid Carneige Mellon University, 
skrivet i Matlab. Källkoden finns tillgänglig på Github under användare 
flyawaychase [12]. Syftet med ramverket är att omvandla 2D-nyckelpunkter som 
följer ett fördefinierat format till nyckelpunkter i 3D enligt samma format [6]. För 
att göra en positionsuppskattning ur en RGB-bild är ramverket således beroende av 
en extern lösning som kan ta fram 2D-nyckelpunkter. 

AlphaPose är ett öppet ramverk för positionsuppskattning i realtid och särskilt fram-
taget för att identifiera flera kroppspositioner parallellt. Ramverket genererar utifrån 
bilder och video nyckelpunkter för leder i 2D [13][14]. Det är baserat på TensorFlow 
och det finns även en PyTorch-implementation av ramverket [14]. I figur 2.3 demon-
streras en uppskattning som gjorts med 3DHumanPose utifrån 2D-data framtaget 
av AlphaPose. 
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Figur 2.3: Positionsuppskattning gjord av 3DHumanPose. 

2.4.4 EpipolarPose 
Ramverket är utvecklat år 2019 vid Middle East Technical University [8]. Källkoden 
finns tillgänglig på GitHub under användare mkocabas. Koden är skriven i Python 
3.7 och är implementerad med PyTorch [15]. 

EpipolarPose är baserat på en teknik som heter epipolär geometri, geometrin bakom 
stereoseende [8]. Detta innebär att dess modell som uppskattar nyckelpunkter i 3D 
har tränats upp med hjälp av 2D-bilder från olika vinklar av samma objekt, och att 
den aldrig behöver någon vetskap om vad motivet den analyserar faktiskt har för 3D-
struktur eller hur kamerorna är placerade i förhållande till varandra. Syftet med 
detta är att undvika de problem som finns i nuvarande lösningar: att 3D-data är svår-
tillgängliga och att parametrar manuellt kan behöva konfigureras. I figur 2.4 demon-
streras en uppskattning som gjorts med EpipolarPose. 
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Figur 2.4: Positionsuppskattning gjord av EpipolarPose. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis urvalsprocessen för de ramverk som undersök-
tes. Vidare presenteras de prestandamått som användes. Efter det beskrivs hur bil-
der och referensdata anskaffades samt de positioner som låg till grund för utvärde-
ringen och hur detta underlag filtrerades. Sedan beskrivs utvärderingsprocessen av 
all positionsdata som samlades in. Slutligen ges en teknisk översikt över den system-
prototyp som utvecklades för att ta fram och visualisera skelett och dess ledvinklar. 

3.1 Forskningsmetodik 
För att kunna göra kvalitativa val av ramverk att jämföra inleddes projektet med en 
litteraturbaserad förstudie. Förstudien innefattade en undersökning av vilka ram-
verk som fanns att tillgå. 

Processen att hitta möjliga ramverk bestod av två moment: 

1) Söka efter öppna ramverk inom positionsuppskattning med hjälp av olika sök-
motorer. De nyckeltermer som sökningarna baserades på innefattade: ”Human 
Pose Estimation”, ”3D Pose Estimation”, ”State of the Art Pose Estimation”, 
”Pose Conversion from 2D to 3D” och ”Kinect Pose Estimation”. 

2) Verifiera att funna ramverk: 
a) Kunde installeras. 
b) Kunde producera nyckelpunkter i 3D givet antingen en bild eller nyckelpunk-

ter i 2D. 

3.2 Val av ramverk 
Den parameter som fokuserades på vid val av ramverk att undersöka var popularitet. 
Populariteten mättes i antal ”forks”, antal favoritmarkeringar och antal övervak-
ningar på ramverkets GitHub-sida. De fyra ramverken som identifierades under för-
studien beskrivs i sektion 2.3. Ramverkens popularitet kan ses i följande tabell: 

Tabell 3.1: Utvalda ramverks popularitet. 
 

Namn Favoritmarkeringar Forks Övervakningar 

Lifting from the Deep 328 88 23 

EpipolarPose 202 33 12 

3DHumanPose 107 27 13 

AlphaPose 2710 681 152 

 

Efter förstudien valdes EpipolarPose bort då det tydligt underpresterade på andra 
bilder än de som ramverkets modell tränats på, något som även bekräftades av 
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ramverkets författare på GitHub [16]. Uppskattningsfelet var till den grad att ram-
verket ansågs oanvändbart i detta arbete. 

3.3 Framtagning av prestandamått 
I detta kapitel beskrivs de prestandamått som användes i resultatframtagningen 
samt vilka som valdes bort. Tre nya prestandamått presenteras för att ge mer detal-
jerad information om individuella leder: Per Joint Angle Error (PJAE), Per Joint 
Position Error (PJPE) och Per Joint Localization Error (PJLE). 

PSS valdes bort i detta arbete då det saknades tydliga instruktioner för hur detta 
skulle implementeras och det var därför inte säkert att det lämpade sig för använd-
ning i detta arbete. 

3.3.1 PJAE och MJAE 
I sektion 2.2.3 beskrivs måttet MJAE. Med principen kring detta mått i åtanke defi-
nierade vi vårt grundläggande vinkelmått PJAE som vinkeln mellan två ledvektorer. 
En ledvektor definierades som vektorn mellan den ledpunkt som undersöks och en 
annan ledpunkt i skelettet. Vid framtagning av resultat användes måttet på motsva-
rande ledvektorer från positionsuppskattningen samt referensuppskattningen. De 
ledvektorer som användes finns definierade i bilaga 1. PJAE definierades enligt föl-
jande formel: 

 
"#6$ = 789:0 ;

*	 ⋅ 	,
‖*‖	 ∙ 	‖,‖

? (3) 

Där p är ledvektorn mellan leden som undersöks och den tilldelade leden i samma 
positionsuppskattning, och q är motsvarande ledvektor i en referensuppskattning. 

Vidare definierade vi MJAE enligt följande formel: 

!#6$ =
1
'
(789:0 ;

*	 ∙ 	,
‖*‖	 ∙ 	‖,‖

?
-

./0

	 (4) 

Där N är totala antalet ledpunkter i en positionsuppskattning, p motsvarar en led-
vektor i uppskattningen och q är motsvarande ledvektor i en referensuppskattning. 

3.3.2 PJPE och MJPE 
PJPE representerade positionsfelet för en individuell led, vilket definierades som det 
euklidiska avståndet mellan två ledpunkter enligt följande formel: 

"#"$ = ||* − ,||	 (5) 

Där * är en ledpunkt i en positionsuppskattning och , är motsvarande punkt i en 
referensuppskattning. 
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Det bestämdes att MPJPE hädanefter skulle benämnas Mean Joint Position Error 
(MJPE) för konsekvent namngivning. MJPE användes i det utförande som finns be-
skrivet i sektion 2.2.3.2.  

3.3.3 PJLE och MJLE 
PJLE respresenterade ett booleskt mått som definierades som värdet 1 om PJPE för 
en individuell led var större än ett givet gränsvärde, t, annars 0, enligt följande for-
mel: 

"#1$ = [‖* − ,‖ ≥ 4]	 (6) 

Där * är en ledpunkt i en positionsuppskattning och , är motsvarande punkt i en 
referensuppskattning. 

Det bestämdes att MPJLE hädanefter skulle benämnas Mean Joint Localization Er-
ror (MJLE) för konsekvent namngivning. MJLE användes i det utförande som finns 
beskrivet i sektion 2.2.3.3. 

I detta arbete användes dessutom 10 cm som gränsvärde vid tillämpning av PJLE 
och MJLE. I förhållande till testpersonernas storlek ansågs en ledpunkt inom detta 
gränsvärde vara korrekt uppskattad. Beteckningarna PJLE@10 och MJLE@10 val-
des för att representera måtten tillsammans med gränsvärdet. 

3.4 Anskaffning av bilder och referensdata 
Detta kapitel beskriver det förberedande arbete som utfördes innan utvärderings-
processen påbörjades. Det beskrivs hur bilder och referensdata anskaffades följt av 
hur dessa filtrerades för att säkerställa att de var felfria. 

3.4.1 Insamling 
För att samla in bildunderlag och referensdata användes Kinect, som innan in-
samlingen behövde förberedas enligt bilaga 2. Bilder och referensdata samlades in 
genom att två personer blev filmade i 15 olika kroppspositioner. Varje position spe-
lades in under totalt 120 bildrutor där bild och referensdata för varannan bildruta 
sparades för vidare analys. Detta för att få större variation i underlaget och samtidigt 
ha tillräckligt mycket material för de fall där vissa bilder var obrukbara. Personerna 
fick också till uppgift att införa minimal variation i kroppspositionen genom rörelse. 
I figur 3.1 visas de olika positionerna som användes vid inspelningen tillsammans 
med tillhörande positionsindex. 
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Figur 3.1: Samtliga kroppspositioner som låg till grund för utvärderingen. 
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Position 1 och position 2 
Position 1 var en grundposition där personen stod vänd mot kameran med båda ar-
marna längs sidan på kroppen. Denna position valdes för att se om ramverken kunde 
ge en tillfredsställande positionsuppskattning när lederna ligger längs med XZ-pla-
net. Position 2 hade samma struktur som position 1 men med 45 graders vinkel mot 
kameran. Detta förflyttar lederna från XZ-planet och ger därför ett större positions-
djup att ta i beaktande. 

Position 3 och position 4 
I position 3 stod personen vänd mot kameran i framåtlutad position med ryggen böjd 
i 45 grader från XZ-planet. Vänster arm var positionerad nedåt längs med Z-axeln 
medan höger arm var lyft längs med XY-planet och med 45 graders lutning mot X- 
och Y-axlarna. Position 4 hade samma struktur som position 3 men med personen i 
45 graders vinkel mot kameran. 

Position 5 och position 6 
I position 5 stod personen vänd mot kameran med båda armarna utsträckta framför 
sig längs XY-planet och med 45 graders vinkel mot X- och Y-axlarna. Position 6 hade 
samma struktur som position 5 men med personen i 45 graders vinkel mot kameran. 

Position 7 och position 8 
I position 7 stod personen vänd mot kameran med höger ben lyft i 90 graders vinkel 
mot XZ-planet samtidigt som knäleden var böjd 90 grader. Händerna var placerade 
på höfterna. Position 8 hade samma struktur som position 7 men med personen i 45 
graders vinkel mot kameran. 

Position 9 och position 10 
I position 9 stod personen på vänster ben med höger ben och båda armar utsträckta. 
Ingen särskild vinkel togs i beaktande. Position 10 hade samma struktur som posit-
ion 9 men med 45 graders vinkel mot kameran. 

Position 11 och position 12 
Det fanns även intresse att imitera en position som kunde uppkomma vid sportut-
övning. I position 11 samt position 12 antog därför personen en position som efter-
liknade en bordtennisspelare i början respektive slutet av rörelsen för ett forehand-
slag. 

Position 13 
Position 13 behandlade sittande position i 45 graders vinkel från kameran. Det är av 
intresse att se om stolen stör ramverken vid positionsuppskattningen och att se om 
ramverken kan göra uppskattningar av en sittande person. 

Position 14 och position 15 
Position 14 och 15 valdes för att se hur ramverken presterade i fall där personen står 
vänd med ryggen mot kameran. För att få en djupfaktor var personens båda armar 
placerade nedåt i 45 graders vinkel från kroppen och XZ-planet. 
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3.4.2 Filtrering av bilder 
Vidare undersöktes det insamlade bildmaterialet för att hitta fall där bilder var otill-
räckliga för vidare analys. Det upptäcktes att Kinect-kameran i vissa fall gav suddiga 
bilder vid rörelse samt positionsdata med betydande fel. Samtliga bilder var även 
spegelvända, vilket åtgärdades i detta steg. Målet var att välja ut 30 bilder från varje 
position där Kinect till synes ansågs ge bra uppskattning. Alla bilder från position 14 
och 15 exkluderades då Kinect gjorde felaktiga uppskattningar för dessa. Detta re-
sulterade i att totalt 390 bilder för 13 kroppspositioner användes som underlag för 
utvärderingsprocessen.  

3.5 Utvärderingsprocess 
Detta kapitel ger en kronologisk översikt av hela utvärderingsprocessen. Denna pro-
cess kan delas in sex olika moment. Först beskrivs insamlingen av referensdata och 
hur dessa data filtrerades. Sedan beskrivs de åtgärder som tagits för att alla ramverk 
samt Kinect skulle fungera på ett önskvärt sätt och hur producerade data formatera-
des. Avslutningsvis beskrivs beräkningen av positionsdata och jämförelsen av ram-
verken.  

3.5.1 Modifiering av ramverk 
Första steget i utvärderingsprocessen var att säkerställa att ramverken kunde pro-
ducera data på ett lätthanterligt sätt som även möjliggjorde efterbehandling. Efter-
behandlingen bestod av formatering till ett gemensamt format som kunde användas 
vid jämförelser. Nedan följer en beskrivning av de åtgärder som vidtogs för respek-
tive ramverk för att säkerställa detta. 

Lifting from the Deep 
I sitt ursprungliga utförande sparades inte beräknade positionsdata till fil utan visu-
aliserades istället med matplotlib. Detta ändrades så att uppskattningarna sparades 
i JSON-filer. Formatet på den genererade JSON-filen var samma format som ram-
verket använder internt för representation av ledpunkter och innehöll data för både 
2D- och 3D-punkter. Data för ledpunkter kunde beräknas på flera bilder per exekve-
ring och en separat JSON-fil skapades då för varje bild. 

AlphaPose 
I sitt ursprungliga utförande sparade AlphaPose beräknade positionsdata till JSON-
fil. Denna fil innehöll 2D-data för samtliga bilder som använts vid exekveringen. 
Detta ändrades inte utan det bestämdes att uppdelningen till separata filer skulle 
skötas i ett senare skede. Detta var för att minimera antalet ändringar som behövde 
göras i ramverkets källkod. Däremot behövdes en omskrivning utföras då ramverket 
ursprungligen genererade punkter enligt formatet definierat av COCO och inte enligt 
MPII som önskades. Instruktioner för detta hittades i ett svar för en issue på ram-
verkets GitHub-sida postad av användaren murdockhoue [17]. 

3DHumanPose 
I sitt ursprungliga utförande visualiserade 3DHumanPose beräknade positionsdata 
i diagram. Detta ändrades så att resultatet istället sparades till en JSON-fil. Dessu-
tom var ramverket anpassat för att läsa in data i Matlab-format, men detta ändrades 
så att det kunde läsa in JSON-filer med data från AlphaPose istället. 
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3.5.2 Formatering av positionsdata 
Innan en jämförelse kunde genomföras behövde all data från Kinect och ramverken 
sammanställas på ett gemensamt format. Formatet skulle representera ett skelett 
med en lista av ledpunkter där varje ledpunkt bestod av koordinater i X-, Y- och Z-
led tillsammans med ett lednamn. Koordinatsystemet som dessa placerades i defini-
erades sådant att X-axeln representerade rummets bredd, Y-axeln rummets djup och 
Z-axeln rummets höjd. Det slutgiltiga skelettet skulle innehålla ledpunkter enligt for-
matet i bilaga 3. Skelettet centrerades också med ledpunkten för bäcken i origo för 
att undvika förskjutningsfel vid senare utvärdering. Denna bäckenpunkt återskapa-
des för samtliga ramverk samt Kinect som mittpunkten på vektorn mellan höger och 
vänster höft. Detta för att alla positionsuppskattningar skulle få samma utgångs-
punkt. Nedan följer förklaringar för vilka ändringar som gjorts för varje ramverk. 

Kinect 
I sitt ursprungliga utförande kunde Kinect göra en positionsuppskattning för 25 
olika leder för en person, men endast de som var definierade enligt formatet i bilaga 
3 sparades för vidare användning. Det ursprungliga formatet som data sparades i var 
CSV, men detta ändrades under formateringen till JSON. Kinect använde dessutom 
ett annat koordinatsystem än de andra ramverken och varje positionsuppskattning 
behövde därför byta plats på Z- och Y-koordinaterna samt spegelvändas i X-led. 

Lifting from the Deep 
Lifting from the Deep beräknade ursprungligen 17 ledpunkter. Två av dessa var över-
flödiga och togs därför bort i formateringen. Ingen ändring av koordinaterna behöv-
des då ramverket redan var korrekt formaterat enligt det valda koordinatsystemet. 

3DHumanPose och AlphaPose 
Det positionsdata som AlphaPose genererade behövde konverteras till ett format 
som 3DHumanPose kunde använda. Detta innefattade borttagning av ledpunkterna 
för bäcken och bröstkorg samt ändring av ledindex för samtliga ledpunkter. 

3DHumanPose beräknade 14 ledpunkter där ledpunkten för bäcken saknades. Utö-
ver detta behövde Y- och Z-koordinaterna byta plats med varandra samt Z-koordi-
naterna spegelvändas. Även indexeringen för ledpunkterna behövde ändras enligt 
bilaga 3. 

3.5.3 Beräkning av positionsdata 
Beräkningen av positionsdata utfördes dels på en hyrd virtuell maskin från Microsoft 
Azure1 och dels på en MacBook Pro. Så stor del som möjligt av beräkningarna kördes 
via den virtuella maskinen då den hade bäst prestanda. Lifting from the Deep och 
AlphaPose var de två ramverk som utförde sina beräkningar på den virtuella maski-
nen. För detta krävdes det att en fungerande Docker-demon fanns installerad samt 
att en Dockerfile fanns konfigurerad för varje ramverk för att direkt kunna utföra 
beräkningar på en uppsättning bilder. 3DHumanPose använde sedan data från Alp-
haPose för att ta fram positionsdata i 3D. Denna framtagning utfördes på en 

                                                             
1 Prisklass Standard NC6_Promo. Ubuntu-baserad med 56 GB RAM, 6 virtuella CPU:er och en Nvidia 
Tesla K80 GPU. 
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MacBook Pro då ramverket var skrivet i Matlab och därför behövde en fungerande 
Matlab-installation.  

3.5.4 Jämförelse av positionsdata 
Jämförelsen av ramverken genomfördes stegvis med prestandamåtten i åtanke. Då 
tidigare steg i utvärderingen formaterade all data till ett gemensamt format kunde 
båda ramverken jämföras utan att särskild hänsyn behövde tas för eventuella skill-
nader. Denna process kunde delas in i tre separata steg:  

Första steget innebar beräkning av enskilda prestandamått per positionsuppskatt-
ning. För varje uppskattning som jämfördes skapades 6 separata JSON-filer med re-
sultat. Varje fil innehöll resultatet för ett av prestandamåtten. För måtten PJAE, 
PJPE och PJLE@10 beräknades ett enskilt felvärde för varje ledpunkt i det uppskat-
tade skelettet. Vid beräkning av dessa mått ändrades skalan för skeletten till enheten 
centimeter. 

Andra steget innebar beräkning av resultat i form av medelvärden och tillhörande 
tvåsidigt konfidensintervall med en konfidensgrad på 95 %. Dessa beräkningar ut-
fördes på samtliga kroppspositioner definierade i sektion 3.4.1 och sammanställde 
ett resultat för varje prestandamått separat. För måtten PJAE, PJPE och PJLE@10 
sammanställdes ett medelvärde samt ett konfidensintervall för varje ledpunkt i de 
uppskattade skeletten. Varje beräkning utgick från de 30 bilder som togs fram för 
varje bildsekvens. 

Tredje steget var att sammanställa resultatet från föregående steg genom att beräkna 
totala medelvärden för varje ramverk och prestandamått. Dessa medelvärden an-
vändes sedan som beslutsunderlag för vilket ramverk som presterat bäst. 

3.6 Utveckling av prototyp 
Prototypen levereras som en Docker-systembild och utför följande steg automatise-
rat och i kronologisk ordning: 

1. Konvertera en given film till enskilda bildrutor i formatet JPEG. Om ingen 
film tillhandahålls arbetar prototypen direkt på en uppsättning givna bilder. 

2. Utför positionsuppskattning på varje bild. 
3. Formatera all data som genererats vid positionsuppskattningen. 
4. Skapa 24 figurer för varje positionsuppskattning från olika vinklar. 
5. Spara vinkeldata i formatet JSON för varje positionsuppskattning. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som testerna av Lifting from the Deep och 
3DHumanPose resulterat i. För varje ramverk presenteras en tabell med medelvär-
den för varje position beskriven i sektion 3.4.1 samt utvalda figurer för de positioner 
som presterade bäst respektive sämst för varje ramverk och prestandamått. 

4.1 Lifting from the Deep 
Nedan presenteras resultatet för Lifting from the Deep. Tabellen nedan visar en sam-
manfattning av ramverkets resultat. Denna följs av en beskrivande genomgång av 
utmärkande felvärden. 

Tabell 4.1: Resultat för Lifting from the Deep. Presenterade data består av prestandamåttens ge-
nomsnitt och tillhörande 95-procentiga konfidensintervall för alla uppskattningar per kroppsposit-
ion. Även totala genomsnitt för ramverket presenteras. 

Position 
(Index) 

MJAE 
(°) 

MJPE 
(cm) 

MJLE@10 
(%) 

1 14,18 ± 0,77 9,44 ± 0,61 40,89 ± 4,05 
2 13,17 ± 0,57 6,63 ± 0,59 23,11 ± 6,23 
3 23,85 ± 0,65 29,67 ± 0,59 76,89 ± 1,21 
4 15,76 ± 0,77 9,95 ± 0,62 50,22 ± 5,23 
5 14,74 ± 3,30 15,13 ± 2,06 62,00 ± 4,61 
6 18,56 ± 0,44 10,06 ± 0,60 35,33 ± 2,74 
7 15,44 ± 0,47 11,62 ± 0,35 56,44 ± 2,32 
8 16,66 ± 1,42 13,84 ± 1,46 65,11 ± 3,47 
9 20,84 ± 0,74 17,34 ± 0,67 65,78 ± 2,99 
10 21,87 ± 1,88 19,52 ± 0,92 77,78 ± 1,30 
11 13,83 ± 0,21 9,17 ± 0,30 35,56 ± 3,67 
12 20,17 ± 0,77 14,93 ± 0,60 56,67 ± 2,32 
13 12,67 ± 0,35 7,02 ± 0,48 23,33 ± 4,19 
    
Genomsnitt 17,06 13,41 51,47 

 

I genomsnitt hade uppskattningarna från ramverket ett MJAE-värde på 17,06 gra-
der. För individuella positioner presterade position 13 bäst med ett genomsnittligt 
vinkelfel på 12,67 grader. Diagram 1 i bilaga 4 ger en överblick av vad varje led gav 
för genomsnittligt felvärde. Position 3 presterade sämst med ett genomsnittligt vin-
kelfel på 23,85 grader. Detta på grund av stora vinkelfel för bäcken, hals, huvud och 
höger armbåge vilket kan observeras i diagram 2. 
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Gällande konfidensintervallen hade position 11 den lägsta avvikelsen med ett värde 
på ±0,21 grader enligt diagram 3. Position 5 hade den högsta avvikelsen med ett 
värde på ±3,30 grader enligt diagram 4. 

I genomsnitt hade uppskattningarna från ramverket ett MJPE-värde på 13,41 cm. 
För individuella positioner presterade ramverket bäst på position 2 med ett genom-
snittligt positionsfel på 6,63 cm och presterade sämst på position 3 med ett genom-
snittligt positionsfel på 29,67 cm. Anledningen till att dessa positioner resulterade i 
låga respektive höga genomsnitt presenteras i diagram 5 och 6. I diagrammen kan 
det observeras att position 2 gav låga värden överlag, men att position 3 gav högre 
värden på alla leder i båda armarna samt huvud och hals. Gällande konfidensinter-
vallen hade position 11 den lägsta avvikelsen, med ±0,30 cm, och position 5 den 
högsta, med ±2,06 cm. Detta kan även ses i diagram 7 och 8. 

För MJLE@10 hade ramverket uppskattat 51,47 % av ledpunkterna utanför gräns-
värdet. Bäst presterade ramverket på position 2 med 23,11 % av ledpunkterna utan-
för gränsvärdet, något som kan observeras i diagram 9. Sämst presterade ramverket 
på position 10 enligt det här måttet, där den uppskattade 77,78 % av ledpunkterna 
inkorrekt. Diagram 10 visar hur ramverket endast med säkerhet lyckades göra en 
uppskattning av höfterna, vilket sannolikt är då dessa ligger nära bäckenbenet som 
centrerats vid origo. 

4.2 3DHumanPose 
Nedan presenteras resultatet för 3DHumanPose. Tabellen nedan visar en samman-
fattning av ramverkets resultat. Denna följs av en beskrivande genomgång av utmär-
kande felvärden. 
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Tabell 4.2: Resultat för 3DHumanPose. Presenterade data består av prestandamåttens genomsnitt 
och tillhörande 95-procentiga konfidensintervall för alla uppskattningar per kroppsposition. Även 
totala genomsnitt för ramverket presenteras. 

Position 
(Index) 

MJAE 
(°) 

MJPE 
(cm) 

MJLE@10 
(%) 

1 18,43 ± 0,72 11,16 ± 0,70 53,33 ± 3,19 
2 20,39 ± 0,98 11,38 ± 0,93 47,11 ± 5,42 
3 24,75 ± 1,30 27,44 ± 1,76 77,78 ± 1,14 
4 17,04 ± 1,22 13,83 ± 1,10 74,67 ± 1,70 
5 20,15 ± 0,57 11,20 ± 0,46 48,89 ± 5,03 
6 35,83 ± 7,27 21,40 ± 4,19 60,22 ± 7,76 
7 21,93 ± 0,74 17,66 ± 0,49 64,44 ± 2,83 
8 16,65 ± 1,13 11,33 ± 0,89 52,00 ± 2,69 
9 23,03 ± 0,69 16,37 ± 0,70 68,22 ± 3,05 
10 37,87 ± 1,51 26,11 ± 0,82 76,89 ± 1,95 
11 16,62 ± 0,65 11,79 ± 0,36 60,44 ± 2,42 
12 21,79 ± 0,38 16,51 ± 0,73 77,11 ± 2,40 
13 14,20 ± 0,27 8,94 ± 0,30 56,22 ± 2,85 
    
Genomsnitt 22,21 15,78 62,87 

 

Det genomsnittliga MJAE-värdet blev 22,21 grader. I diagram 1 i bilaga 5 visas po-
sition 13 som var den position med lägst MJAE på 14,20 grader samt minst konfi-
densintervall på ±0,27 grader. Vidare presterade position 10 sämst med ett MJAE på 
37,87 grader, vilket visas i diagram 2. Position 6 hade störst konfidensintervall på 
±7,27 grader, vilket kan observeras i diagram 3. 

För MJPE blev det genomsnittliga värdet 15,78 cm. För individuella positioner pre-
sterade position 13 bäst med ett MJPE på 8,94 cm samt minst konfidensintervall på 
±0,3 cm. Detta kan observeras i diagram 4. Sämst presterade position 10 med ett 
MJPE på 26,11 cm. Diagram 5 visar PJPE för position 10. Position 6 hade stört kon-
fidensintervall på ±4,19 cm, vilket visas i diagram 6. 

Det genomsnittliga MJLE@10-värdet blev 62,87 %. Lägst MJLE@10 hade position 
2, vilket visas i diagram 7, med ett värde på 47,11 %. I diagram 8, visas position 3 som 
fick högst MJLE@10 med värdet 77,78 %. 
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5 Analys och diskussion 

Detta kapitel inleds med att analysera resultatet som framtagits i kapitel 4. Vidare 
diskuteras alternativa tillvägagångssätt för utvärderingsprocessen. Efter detta följer 
en kort diskussion av den utvecklade systemprototypen. Detta följs av en återkopp-
ling till tidigare arbeten och möjliga tillämpningar. Kapitlet avslutas genom att be-
röra samhälleliga aspekter. 

5.1 Analys av resultat 
Resultatanalysen består av att data från de undersökta ramverken analyseras dju-
pare. Utmärkande positioner beskrivs och resonemang till varför vissa av dessa gav 
korrekt eller felaktiga data presenteras. 

5.1.1 Lifting from the Deep 
Lifting from the Deep visade i resultatet ett MJAE på 17,06 grader, ett MJPE på 13,41 
cm, och ett MJLE@10 på 51,47 %. För kroppspositioner 3, 9 och 10 presterade ram-
verket sämst enligt alla tre prestandamått. Vidare visar resultatet att de största felen 
för flera positioner uppstår för de kroppsdelar som i djupled pekar från eller mot 
kameran. En anledning till detta kan antas vara att positionsuppskattningen i 2D 
kan ha fler än en möjlig motsvarighet i 3D och att ramverket därmed inte kan dra 
någon säker slutsats. Positionerna 2 och 13 gav bäst resultat. Detta antas bero på att 
vinkeln mot kameran gör att kroppsdelar lättare kan urskiljas i bilden och att kropps-
ställningen gör djupet i bilden entydigt. 

Kroppsposition 5 var den som resulterade i störst konfidensintervall för både MJAE 
och MJPE, vilket beror på de stora variationerna i hur ramverket uppskattar båda 
armarna. Detta tyder återigen på att den största svagheten med ramverket är hur 
den hanterar djup i bilder, framförallt när personen i bilden är riktad mot kameran. 

Trots att kroppsposition 11 gav relativt låga felvärden blev det stora fel på uppskatt-
ningen av just höger handled i denna position. Egentligen ska denna led peka bakåt 
i djupled, men ramverket kan ha missat detta och därmed skapat en felaktig upp-
skattning. 

I kroppsposition 3 står personen framåtlutad i ca 45 grader mot kameran, något som 
ramverket inte lyckas beräkna. Därav det betydande vinkelfelet för bäcken, hals och 
huvud. Även höger armbåge visar stora felvärden då ramverket felberäknar armens 
utsträckning mot kameran i djupled. 

I figur 5.1 visas ett exempel på en felberäknad positionsuppskattning. Uppskatt-
ningen ger ett markant felvärde i djupled när personen står framåtlutad mot kame-
ran, något som ramverket har svårt att beräkna. 
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Figur 5.1: Positionsuppskattning utförd av Lifting from the Deep för kroppsposition 3 där framåt-
lutningen är felberäknad. 

5.1.2 3DHumanPose 
Det genomsnittliga vinkelfelet på 22,21 grader visar att ramverket i nuläget saknar 
den precision som kan vara önskvärd för återgivning av korrekta ledvinklar. 

Ramverket visar stora skillnader i prestation vid vinkelberäkning mellan olika 
kroppspositioner. Särskilt position 6 och position 10 sticker ut med genomsnittliga 
vinkelfel på 35,83 respektive 37,87 grader. Dessa positioner påminner om varandra 
i den mån att båda har stora variationer i Y-led vilket kan innebära att ramverket har 
problem att göra en korrekt uppskattning i dessa fall. En annan möjlig teori är att 
problemet ligger hos AlphaPose och att det framtagna 2D-punkter felberäknats. 
Ramverket har således använt redan felaktiga data vid framtagningen av 3D-punk-
ter. Vid analys av konfidensintervallen för position 6 och position 10 ser man stora 
skillnader. Position 6 har ett konfidensintervall på ±7,27 grader medan position 10 
har ett på ±1.51 grader. Detta visar att det finns stora variationer i det beräknade 
positionsdatat för position 6, trots att referensmaterialet som använts för beräk-
ningen varierar i liten grad. Vid närmare analys kan man se att vänster och höger 
höft samt ledpunkterna i båda armarna har mycket stora konfidensintervall. Detta 
stärker tesen att problemet uppstått redan vid beräkningen av 2D-punkter. För 
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vidare analys av detta ramverk kan det därför vara fördelaktigt att byta lösning för 
positionsuppskattning i 2D. 

Samtidigt visar ramverket lägst genomsnittligt vinkelfel för kroppsposition 13 med 
ett värde på 14,20 grader. Detta är ett överraskande resultat då positionen har 4,23 
grader mindre genomsnittligt vinkelfel än position 1 som kunde anses som den po-
sition som förväntades ge bäst resultat då den inte har betydande skillnader i djupled 
längs Y-axeln. En anledning till detta kan vara att ramverket i vissa fall uppskattar 
att en person som står upprätt har en viss framåtlutning. Detta visas i figur 5.2. Lut-
ningen försvinner troligtvis vid sittande position. 

Figur 5.2: Positionsuppskattning utförd av 3DHumanPose för kroppsposition 1 där felaktig fram-
åtlutning beräknats för upprätt kroppsställning. 

Det genomsnittliga positionsfelet på 15,78 cm kan framstå som ett relativt bra resul-
tat, men vid vidare analys av de individuella kroppspositionerna framgår det att ram-
verket underpresterar markant för vissa positioner. I kroppspositioner 3, 6 och 10 
pekar armarna ut från XZ-planet. Alla uppskattningar för dessa positioner visar 
stora felvärden för båda armarna, och främst för höger handled där det genomsnitt-
liga felet för position 6 är så högt som ca 80 cm. Detta kan observeras i figur 4.2. 
Vidare visar kroppspositioner 7 och 9 att ramverket har svårt att beräkna en posit-
ions djup då personen står vänd mot kameran. Detta kan tydligt ses i figur 5.3 där 
höger knä och höger fotled har betydande positionsfel för position 7. 
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Figur 5.3: Uppskattning utförd av 3DHumanPose för kroppsposition 7 där felaktig riktning på hö-
ger ben uppskattats. 

5.1.3 Jämförelse 
Vid jämförelse av de tre slutgiltiga genomsnitten !#6$AAAAAAAA, !#"$AAAAAAAA och !#1$@10AAAAAAAAAAAAA, som 
beräknats fram enligt steg 3 i sektion 3.4.6, presterar Lifting from the Deep betydligt 
bättre än 3DHumanPose enligt följande tabell: 

Tabell 5.1: Jämförelse av slutgiltiga genomsnitt för Lifting from the Deep och 3DHumanPose. 

Ramverk 
 

DEFGAAAAAAAA 
(°) 

DEHGAAAAAAAA 
(cm) 

DEIG@JKAAAAAAAAAAAAAA 
(%) 

Lifting from the Deep 17,06 13,41 51,47 
3DHumanPose 22,21 15,78 62,87 

 

Lifting from the Deep har ett 23,19 % lägre MJAE, ett 15,02 % lägre MJPE samt ett 
18,13 % lägre MJLE@10 och presterar således bättre än 3DHumanPose enligt samt-
liga prestandamått. 
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Vidare analyseras individuella kroppspositioner enligt steg 2 i sektion 3.4.6. För 
MJAE presterar Lifting from the Deep bättre i 12 av 13 positioner där båda ramver-
ken ger likvärdiga vinkelfel för position 8. För MJPE presterar Lifting from the Deep 
bättre i 9 av 13 positioner men underpresterar i position 3, 5, 8 och 9. För MJLE@10 
presterar Lifting from the Deep bättre i 10 av 13 positioner men underpresterar i 
position 5, 8 och 10.  

5.2 Diskussion 
De slutgiltiga genomsnitten !#6$AAAAAAAA, !#"$AAAAAAAA och !#1$@10AAAAAAAAAAAAA som användes som besluts-
grund i detta arbete visar endast vilket av flera ramverk som hade lägst genomsnitt-
ligt felvärde för alla testade kroppspositioner. Måtten innehåller inte information om 
hur ramverket presterade för individuella positioner och visar således inte om det 
finns fall då ett ramverk antingen över- eller underpresterar under vissa förhållan-
den. Med detta i åtanke anser vi att det kan vara bättre att fokusera på resultat för 
individuella kroppspositioner, alternativt individuella leder, för att få en bättre upp-
fattning av hur väl ett ramverk fungerar. För att ta fram bredare eller mer precisa 
resultat hade utvärderingsprocessen kunnat utföras annorlunda. Fler prestandamått 
hade kunnat användas, exempelvis PSS som valdes bort i detta arbete. För underla-
get som utvärderingen baserades på kunde en annan källa för referensdata använ-
das, exempelvis ett motion capture-system. Detta hade tillåtit utvärderingen att un-
dersöka ramverkens prestation även för kroppspositioner där Kinect gav otillförlit-
liga data. 

Systemprotypen som utvecklades i detta arbete utvärderades inte då ramverket som 
denna bygger på underpresterade betydande jämfört med Kinect. Det ansågs därför 
inte meningsfullt att skapa användarfall för olika tillämpningar av denna då resulta-
tet inte skulle bidra med något värdefullt. Istället utvecklades arbetets testplattform 
med filosofin att framtida testning av nya ramverk enkelt skulle kunna utföras. 

Enligt studien utförd av N. Sarafianos m.fl. drogs slutsatsen att det inte fanns några 
ramverk år 2016 som presterade tillräckligt bra för att användas i några verkliga till-
lämpningar [4]. Resultatet i detta arbete visar att detta även stämmer för de nyare 
ramverken Lifting from the Deep, 3DHumanPose och EpipolarPose. För uppskatt-
ningar gjorda av de två utvärderade ramverken har de 13 kroppspositionerna visat 
varierande tillförlitlighet. Ramverken anses därför inte prestera tillräckligt bra för 
att användas inom de möjliga tillämpningsområden som nämns i sektion 2.1. 

I studien Accuracy and robustness of Kinect pose estimation in the context of 
coaching of elderly population ansåg författarna att Kinect hade god potential att 
användas för positionsuppskattning inom vården [3]. De nämnde även att prestan-
dan kan jämföras med den för motion capture-system för kontrollerade kroppspo-
sitioner. I detta arbete har Kinect dock presterat under förväntan i vissa fall, där ge-
nererade positionsdata inte alls överensstämt med vad som förväntats. Bland annat 
vid sittande position där personen sitter vänd rakt mot kameran. För denna position 
gav Kinect oanvändbara referensdata för benen där den gjort helt felaktiga beräk-
ningar för stora delar av det inspelade materialet. Detta gjorde att hela uppsätt-
ningen bilder för den positionen kaserades. Även sittande position vid 45 grader gav 
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felaktig positionsuppskattning i vissa fall där Kinect tog miste på personens ben och 
ett stolsben. Där kunde vi lyckligtvis använda en del av materialet, vilket resulterade 
i position 13. Vi tog även fram två bildserier där personen stod med ryggen vänd mot 
kameran. I dessa fall visade det sig att Kinect gjorde en uppskattning som var roterad 
180 grader fel kring Z-axeln. Detta uppdagades efter att resultat tagits fram och där 
båda ramverken enligt resultaten presterade väldigt dåligt. Vid närmare analys vi-
sade det sig att ramverken faktiskt gjorde relativt bra positionsuppskattning för 
dessa bilder och att det istället var felaktiga referensdata som användes. 

5.3 Samhälleliga aspekter 
Detta arbete berör flera områden som kan påverka människors liv och hälsa positivt. 
Att förflytta möjligheten att uppskatta kroppsposition till öppna inlärningsbaserade 
lösningar ökar tillgängligheten och minskar kraven på ekonomiska medel. 

Vi anser att detta arbete kan komma att främja följande punkter i FN:n mål för håll-
bar utveckling [18]: 

● 3. Good health and wellbeing - Analys av ledvinklar kan användas för en 
mängd medicin- och sporttekniska ändamål som i längden kan påverka män-
niskors hälsa positivt. Ett exempel på detta kan vara att snabbt analysera ut-
förandet av ett balanstest via mobilkameran för att få fram information om 
t.ex. fallrisk och balansnedsättning. Andra tillämpningar kan innefatta ergo-
nomisk analys och anpassning av produkter.  

● 12. Responsible consumption and production – Inlärningsbaserade lösningar 
kan användas helt utan specialiserad hårdvara som djupkameror eller motion 
capture-system. Detta innebär att annan teknik som redan innehåller vanliga 
RGB-kameror kan användas i dess ställe och därmed minska produktionen av 
ny hårdvara.  
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6 Slutsats 

Grunden till detta arbete har varit de målsättningar som definierades i sektion 1.2. 
Initialt identifierades tre ramverk som kunde göra positionsuppskattningar i 3D, 
varav två av dessa valdes ut för fortsatt utvärdering. Under arbetets gång utvecklades 
en uppsättning verktyg för att hantera ramverkens olikheter samt för att automati-
sera delar av utvärderingsprocessen. Efter genomförd utvärdering visade resultatet 
att ramverket Lifting from the Deep presterade bäst enligt alla använda prestanda-
mått. Som lösning för positionsuppskattning kan inget av ramverken anses vara i 
paritet med Kinect då de utfört felaktiga uppskattningar på en betydande del av det 
bildmaterial som använts i arbetet. I nuläget rekommenderas det därför inte att nå-
got av ramverken används i tillämpningar där uppskattningarnas exakthet är av stor 
betydelse. 

Utöver utvärderingen så har en prototyp utvecklats där Lifting from the Deep till-
sammans med flera av de framtagna verktygen finns implementerade. Prototypen 
kan genomföra positionsuppskattningar och ta fram en uppsättning vinklar och fi-
gurer för varje uppskattning. Vidare har verktygen som tagits fram under arbetet lagt 
en god grund för fortsatta studier inom prestandamätning av ramverk för positions-
uppskattning. 

Fortsatta arbeten inom området skulle kunna utvärdera tidsaspekten för olika ram-
verk för att undersöka hur snabbt en positionsuppskattning kan utföras. Huruvida 
bildkvalité eller eventuellt andra faktorer kan ha en påverkan på tiden det tar att 
utföra en positionsuppskattning vore även intressant att analysera. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Start- och slutpunkter för ledvektorer 

Från Till 

Bäcken Hals 

Höger höft Bäcken 

Höger knä Höger höft 

Höger fotled Höger knä 

Vänster höft Bäcken 

Vänster knä Vänster höft 

Vänster fotled Vänster knä 

Hals Bäcken 

Huvud Hals 

Vänster axel Hals 

Vänster armbåge Vänster axel 

Vänster handled Vänster armbåge 

Höger axel Hals 

Höger armbåge Höger axel 

Höger handled Höger armbåge 
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Bilaga 2 – Instruktioner för förberedelse av Microsoft Kinect for 
Windows V2 

För att kunna använda Microsoft Kinect for Windows V2 i syfte att ta fram referens-
data behöver Kinect-SDK:et installeras. Detta SDK finns endast tillgängligt för Win-
dows, så det operativsystemet behöver användas för detta moment. Efter installation 
av SDK:et ska .NET-paketet Microsoft.Kinect hämtas som tillhandahåller API:er för 
att kommunicera med Kinect-enheten. Med detta kan egen programvara skrivas för 
att ta fram referensdata. Det denna programvara ska göra är att spela in en bildse-
kvens och spara ned ett tillhörande 3D-skelett för varje inspelad bild. Varje bildse-
kvens ska ha en tillhörande CSV-fil där varje rad motsvarar en uppskattad position 
för en bildruta. Positionen beräknas i enheten meter. 
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Bilaga 3 - Format för 3D-skelett med tillhörande index för varje led 

• 0 - Bäcken 
• 1 - Höger höft 
• 2 - Höger knä 
• 3 - Höger fotled 
• 4 - Vänster höft 
• 5 - Vänster knä 
• 6 - Vänster fotled 
• 7 - Hals 
• 8 - Huvud 
• 9 - Vänster axel 
• 10 - Vänster armbåge 
• 11 - Vänster handled 
• 12 - Höger axel 
• 13 - Höger armbåge 
• 14 - Höger handled   
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Bilaga 4 – Kroppspositioner med utmärkande genomsnitt eller kon-
fidensintervall för Lifting from the Deep 

Här visas en samling diagram för kroppspositioner med utmärkande genomsnittligt 
PJAE, PJPE och PJLE@10 samt tillhörande konfidensintervall med konfidensgrad 
på 95 %. Samtliga värden är beräknade på 30 stycken positionsuppskattningar. Dia-
grammen gäller ramverket Lifting from the Deep. 
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Bilaga 5 - Kroppspositioner med utmärkande genomsnitt eller kon-
fidensintervall för 3DHumanPose 

Här visas en samling diagram för kroppspositioner med utmärkande genomsnittligt 
PJAE, PJPE och PJLE@10 samt tillhörande konfidensintervall med konfidensgrad 
på 95 %. Samtliga värden är beräknade på 30 stycken positionsuppskattningar. Dia-
grammen gäller ramverket 3DHumanPose. 
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