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Sammanfattning 
Detta examensarbete har omfattat utveckling och implementering av en kontinuerlig 
autofokus för en IR-kamera. En studie av olika tekniker för traditionella kameror har 
genomförts, och därigenom har olika metoder vilka även passar för en IR-kamera 
framkommit. En traditionell videokamera har också införskaffats och analyserats för att 
försöka få ledtrådar till hur den kontinuerliga autofokusen fungerar i en sådan. 

Två tekniker för kontinuerlig autofokus har utvecklats, en baserad på en ultraljudssensor och 
en som kombinerar denna sensor med bildbehandlig. En kamera, FLIR P660, och 
ultraljudssensorn, LV-MaxSonar-EZ1, anslöts till en PC varigenom kommunikationen 
skedde. Ett användargränssnitt togs fram i Matlab, vilket gjorde det möjligt att styra 
fokusmotorn i kameran och registrera avståndet från sensorn. All utveckling och styrning av 
teknikerna skedde via Matlab.  

Den första kontinuerliga autofokusen ställde fokuslinsen efter det avstånd som sensorn 
rapporterade, då linspositionen som funktion av avståndet var känt. Detta visade sig dock inte 
fungera särskilt bra då sensorn hade stora brister och hade problem att detektera objekt om 
inte ljudsignalen föll in på objektet i en rät vinkel. Loben blev dessutom väldigt bred vilket 
resulterade i att autofokusen kunde upptäcka och fokusera på objekt som låg precis utanför 
bilden. Utöver detta var räckvidden begränsad vilket ledde till att autofokusen inte kunde 
detektera objekt på längre avstånd. Den andra kontinuerliga autofokusen fungerade däremot 
bättre. Detta byggde på att sensorn endast användes som ett komplement till bildbehandlig, 
och gav en indikation om åt vilket håll fokus skulle kunna ligga. För att avgöra om systemet 
var fokuserat eller ej användes ett fokusmått som idag används i kameran för enkel 
autofokusering. Autofokusen visade sig kunna hitta korrekt fokus och kände av när det var 
dags att omfokusera, men hade i många fall svårt att finna åt vilket håll fokus låg. I några fall 
upplevdes autofokusen också som för känsligt för förändringar i bilden. I övrigt var det svårt 
att kunna avgöra hur pass bra den kontinuerliga autofokusen skulle kunna prestera i kameran 
då det nu led av en stor fördröjning i och med kommunikationen mellan kameran och Matlab. 

Olika fokusmått analyserades för att se om det inbyggda verkligen var det optimala. Det 
visade sig att fokusmåttet enligt Tenengrad presterade bättre med distinktare toppar och 
tydligare trender över åt vilket håll fokus låg. För vidareutveckling av den kontinuerliga 
autofokusen rekommenderades därför att byta fokusmått i kameran. Det rekommenderades 
också att byta sensorn mot en mer robust avståndsmätare, alternativt att slopa det helt och 
bara bygga autofokusen på bildbehandling. 
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Abstract 
This master’s Thesis included the development and implementation of a technique for 
continuous autofocus in an IR-camera. A study of different techniques for traditional cameras 
was carried out, in which way different techniques that also fitted an IR-camera came to light. 
A traditional video camera was obtained and analyzed in order to get some clues to how the 
continuous autofocus works in such a camera.  

Two techniques for continuous autofocusing were developed, one based on an ultrasonic 
rangefinder and one that combined the rangefinder with picture analysis. The camera, FLIR 
P660, and the rangefinder, LV-MaxSonar-EZ1, was connected to a PC in through which the 
communication took place. A user interface was designed in Matlab, which made it possible 
to control the focus motor and register the distance reported from the rangefinder. All 
development and control in this project was made through Matlab. 

The first technique positioned the focus lens by the distance reported from the rangefinder. 
This proved not to work very well since the rangefinder had some issues and problems in 
detecting objects if the signal didn’t fall on the object in a right angle. The lobe was also too 
wide which resulted in that the autofocus could register and focus on an object that was 
located just outside of the picture. Beside this the range was limited which meant that the 
autofocus couldn’t register and focus on an object at a greater distance. The other technique 
however worked better. This technique was based on that the rangefinder was used 
complementary to picture analysis, and gave an indication in which way focus could be 
located. To determine if the system was in focus or not a focus value was used, a focus value 
today used in the camera for single shot autofocus. It showed that this autofocus could locate 
focus and knew when it was time to refocus, but in many cases it had difficulties in knowing 
in which direction focus was located. In some cases the autofocus was thought of as to 
sensitive to changes and to keen to initiate a refocus. It was also hard to decide how well the 
autofocus would manage if implemented directly into the camera as it now suffered from a 
delay due to the communication between the camera and Matlab. 

Different focus values were analyzed in order to decide if the one used today really was the 
best one. It showed that the focus value according to Tenengrad performed better with higher 
accuracy and wider range. For further development it was there for recommended to change 
focus value in the camera. It was also recommended to change the rangefinder to a more 
accurate one, or discard it entirely in order to build the continuous autofocus on picture 
analysis alone.  
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1. Introduktion 
Detta kapitel introducerar termografin och dess grunder och beskriver examensarbetets 
syfte. Därefter presenteras också rapportens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Termografi 

Infraröd termografi är den vetenskap som behandlar insamling och analys av termisk 
information från anordningar för skapande av värmebilder med beröringsfri teknik [1]. 
Värmeenergi, eller infraröd strålning, är en del av det elektromagnetiska spektrat. Den 
infraröda strålningen ligger inom våglängdsområdet 0,7 µm till 1 mm, strax under området 
för mikrovågor och strax över området för synligt ljus, vilket alltså innebär att den infraröda 
strålningen inte kan uppfattas av ögat, se Figur 1. Våglängdsbanden är dock inte exakt 
definierade. 

 
Figur 1. Det elektromagnetiska spektrat. Den infraröda strålningen ligger mellan det synliga ljuset 
och mikrovågorna. Inom termografin är det våglängdsområdet mellan 1-14 µm som är av intresse. 

Detta område brukar delas in i kortvågs- och långvågsbandet. 

Alla föremål över den absoluta nollpunkten avger en viss mängd infraröd strålning. Den 
utgående strålningen är en kombination av strålning från själva objektet, i objektet reflekterad 
strålning och genom objektet transmitterad strålning enligt sambandet: 

1=++ τρε                          (1) 

där ε är föremålets emissivitet, ρ reflektivitet och τ transmissivitet. En svartkropp är ett 
föremål som absorberar all inkommande elektromagnetisk energi, absorbtionen α = 1. Enligt 
Kirchoffs lag är förmågan som ett objekt har att absorbera infallande strålningsenergi alltid 
densamma som förmågan att emittera sin egen energi, dvs. α = ε. Således gäller alltså att för 
en svartkropp är också emissiviteten ε = 1, dvs. den varken reflekterar eller transmitterar 
någon strålning.  

Det som oftast är intressant inom termografin är den strålning som kommer från objektet 
själv, den emitterade strålningen. Strålningsintensiteten är en funktion av objektets 
temperatur. Generellt, ju varmare föremålet är desto mer infraröd strålning avger det. Detta 
illustreras av Stefan-Boltzmanns lag som beskriver den totala utstrålade effekten från en 
kropp: 

       4TP ⋅⋅= σε                  (2) 
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där σ = 5,67 x 10-8 kallas Stefan-Boltzmanns konstant. Detta visar att den totala utstrålade 
effekten är proportionell mot temperaturen upphöjt till fyra. Detta visar också att den 
utstrålade effekten dessutom är beroende av objektets emissivitet. Emissiviteten är därför en 
viktig parameter inom termografin, och varierar inte bara med materialet och ytans struktur 
och geometri, utan också av betraktningsvinkeln av objektet, temperaturen och våglängden. 
Emissiviteten definieras som strålningsintensiteten för en verklig kropp dividerat med 
strålningsintensiteten den skulle ha haft om den var en svartkropp, dvs.: 

    
svartkropp

verklig

P

P
=ε       (3) 

Emissiviteten kan alltså anta ett värde mellan 0 och 1. Ett föremål med maximal strålning har 
emissiviteten = 1, och ett föremål med emissiviteten = 0 har ingen utstrålning alls.  

Även strålningens spektra beror starkt på temperaturen av objektets yta. Planck’s 
strålningslag anger mängden energi per frekvensenhet för en svartkropp: 

  ( )
( )1

2
,

/5

2

svartkropp
−

=
Tkhce

hc
TI

λλ

π
λ      (4) 

där I är utstrålad energi, T är absoluta temperaturen, h är Planck’s konstant = 6.617 • 10-34, k 
är Boltzmanns konstant = 1,380 • 10-23, c är ljusets hastighet och λ är våglängden [2]. För en 
verklig kropp gäller Iverklig = ε • Isvartkropp. Figur 2 visar en graf över Planck’s ekvation för 
några olika temperaturer.  

 
Figur 2. Planck’s ekvation för några olika temperaturer.  

Alla kurvor har ett maximum vid en viss temperatur, vilket betyder att för en viss temperatur 
utstrålas den mesta energin inom ett visst våglängdsspektrum runt maximat. Detta 
våglängdsspektrum varierar och blir kortare med stigande temperatur. Wiens förskjutningslag 
anger den våglängd där svartkroppsstrålningen är som störst:  

T

002898,0
max =λ       (5) 

Det finns dock andra faktorer än temperaturen och föremålets emissivitet som också påverkar 
den uppmätta strålningen och som begränsar noggrannheten av tekniken. Strålningen 
påverkas t.ex. enligt tidigare visat samband (1) av föremålets transmissivitet och reflektivitet. 
Den påverkas också av atmosfärens transmission, se Figur 3. 
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Figur 3. Bilden visar transmissionen för atmosfären för olika våglängdsband vid havsnivå över 

avståndet 1852 m (en nautisk mil), temperaturen 15,5 ºC och en relativ fuktighet på 70 %.            

Källa: Öhman Claes 

Arean under figuren visar vad som är kvar av den strålning som målobjektet emitterade en 
nautisk mil bort. I den synliga delen blir bara just över 60 % transmitterat, resten absorberas 
av atmosfären. Transmissionen varierar givetvis med avståndet, och är betydligt större på 
mindre avstånd.  

Inom termografin är det våglängderna mellan 1-14 µm som är av intresse. För våglängderna 
5-8 µm absorberas i princip all strålning av atmosfären, se Figur 3. Denna del av spektrat 
lämpar sig alltså inte för termografiska mätningar. Istället används inom termografin 
termerna långvågs- och kortvågsbanden, som brukar specificeras som våglängderna mellan 2-
5 µm respektive 8-14 µm, se Figur 1. Sker mätningarna i rumstemperatur är det lämpligt med 
detektorer som ger bäst respons i långvågsbandet, då det enligt Planck’s strålningslag (4) är 
här som strålningen är störst. Vid väldigt höga temperaturer är det av samma anledning 
lämpligt att använda sig av detektorer känsliga i kortvågsbandet. 
 

1.1.2 IR-kameran 

En värmekamera, eller IR-kamera, kan detektera den infraröda strålningen likt en vanlig 
kamera ser det synliga ljuset och omvandla den infallande energin till synliga bilder. IR-
kameran mäter inte ett objekts temperatur, utan den infallande strålningen från objektet. 
Strålningen kan dock konverteras till temperatur förutsatt att kameran är korrekt kalibrerad 
och att vissa förutsättningar som t.ex. objektets emissivitet, reflekterad strålning, i atmosfären 
absorberad strålning och temperatur är kända.  

Även om tekniken för en IR-kamera påminner mycket om en vanlig kamera finns det 
skillnader. Istället för en CCD detektor använder de flesta värmekamerorna CMOS 
detektorer. Då kamerorna inte skall detektera det synliga ljuset krävs det att detektorerna är 
gjorda av andra material. Dessa detektorer tillverkas i mycket mindre volymer och är 
betydligt dyrare än detektorerna i vanliga kameror. Upplösningen i värmekameror är mycket 
lägre än för traditionella kameror, vanligen endast 160x120 eller 320x240 pixlar, men 
förekommer i vissa dyrare kameror upp till 640x480 pixlar. Även optiken är annorlunda för 
att släppa igenom rätt våglängd. Linserna är istället för glas eller plast gjorda av t.ex. 
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germanium eller kisel, med hög transmissivitet i det infraröda spektrat, belagda med ett tunt 
skikt av metalloxider eller andra IR-transparenta material.  

IR-kameror kan grovt delas in i två olika typer; de med kylda detektorer och de med okylda 
detektorer. Kylda detektorer hålls typiskt i en vakuumförseglad kapsel, nedkyld vanligtvis 
genom en miniatyr Stirlingcykel eller flytande kväve. Detta ökar detektorns känslighet då 
temperaturdifferensen till mätobjektet blir större. Vanligen kyls detektorn ned till mellan 4 – 
100K. Utan kylning skulle dessa detektorer bli ”bländade” av sin egen strålning. Nackdelen 
med kylda detektorer är att de är dyra att tillverka och använda då kylningen kräver mycket 
energi. Kameran kan behöva flera minuter för att kyla detektorn innan den kan börja 
användas. Trots att komponenterna för att kyla detektorerna generellt är skrymmande och 
dyra så ger kylda kameror överlägsen bildkvalitet jämfört mot okylda kameror. Okylda 
kameror använder detektorer vid omgivningstemperatur, eller en detektor stabiliserad vid en 
viss temperatur nära omgivningstemperaturen. Dessa stabiliseras vid en viss temperatur för 
att reducera brus, s.k. TEC-stabiliserade kameror, men de kyls inte ner till låga temperaturer 
och kräver inte stora kylare. Detta gör dem mindre och billigare. Upplösningen och kvalitén 
tenderar dock att bli lägre än för kylda detektorer. Många okylda kameror körs dock TEC-
less, dvs. helt utan temperaturstabilisering. De flesta kameror klarar bara att se föremål 
varmare än -50ºC. 

Eftersom att en IR-kamera på ett snabbt och enkelt sätt beröringsfritt ger en överblick över 
temperaturförhållanden och visar sådant om inte går att se med blotta ögat, är den värdefull 
för många tillämpningar. Det går att direkt visualisera och verifiera termisk prestanda och 
identifiera felaktiga värmeförhållanden. IR-kameror används därför t.ex. för övervakning av 
mekanisk eller elektrisk utrustning och byggen, men också för t.ex. sjukvård, 
räddningsuppdrag eller för militära syften. Kameran som använts i detta arbete är en FLIR 
P660, se Figur 4. 

 
Figur 4. Kameran som använts i detta arbete är en FLIR P660 
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1.2 Problembeskrivning 

FLIR Systems AB termografidivision utvecklar och tillverkar temperaturmätande IR-
kameror. IR-kameror används för inspektion och övervakning inom ett stort antal områden. 
Exempel på användningsområden är övervakning av tillverkningsprocesser, inspektion av 
elinstallationer och kontroll av isolering i byggnader. Marknaden för IR-kameror växer 
kraftigt, vilket innebär starkt ökade produktionsvolymer. Med ökande volymer sjunker 
priserna. Detta gör att FLIR inte längre bara har professionella heltidsanvändare av sina 
kameror utan närmar sig snabbt även konsumentmarknaden, vilket ger andra krav på 
funktioner och egenskaper på kamerorna. En sådan funktion är kontinuerlig autofokus. 

Enkel autofokus finns idag i de flesta traditionella kamerorna och kontinuerlig autofokus 
finns i de flesta videokamerorna. Lösningarna ser olika ut för olika tillverkare och för olika 
tillämpningar. Olika tekniker har utvecklats under åren då kraven på systemet har ändrats.  

Förutsättningar för en IR-kamera är dock annorlunda. Detta arbete skall därför undersöka 
vilka tekniker som används i traditionella kameror och om de går att tillämpa i en IR-kamera.  
 

1.2.1 Mål och syfte 

Målet med detta arbete är att ta fram och implementera en teknik för kontinuerlig autofokus i 
en IR-kamera. Olika metoder skall analyseras och därefter skall lämplig metod konstrueras 
och implementeras i en prototyp som skall testas och utvärderas.  

Syftet med arbete är att finna en lösning som skall göra det möjligt att erbjuda marknaden för 
IR-kameror en kontinuerlig autofokus. 
 

1.2.2 Metod och Avgränsningar 

Arbetet inleds med en förstudie, där existerande lösningar för kontinuerlig autofokus 
undersöks. Källor kommer att vara t.ex. tidsskrifts- och konferensartiklar, patent och 
undersökning av andra tillverkares kameror. Förstudien följs sedan upp av en 
prototypkonstruktion som kommer att utgå från lämplig metod. Prototypen kommer kunna se 
olika ut beroende på vilken lösning som väljs. Prototypkonstruktionen kommer att testas och 
modellen verifieras varefter en analys av resultatet kommer att göras. 

Prototypen kommer att utgå från en befintlig kamera, vilket betyder att en ny kamera inte 
behöver tas fram. Metoden skall dock vara generell och tillämpningsbar på eventuella andra 
kameror. Mycket befintlig kod för styrningen av kameran skall användas, vilket innebär att 
arbetet inte kommer att beröra kod för andra funktioner än autofokuseringen. Inte heller 
annan mekanik än den som är relevant för fokuseringen kommer att beröras.  
 

1.3 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sex kapitel. Detta, det första kapitlet, introducerar termografin och 
beskriver problemet. Kapitel två beskriver arbetets bakgrundsstudie och ger läsaren en 
introduktion till autofokusering. Olika kända metoder gås igenom och beskrivs i korthet. 
Kapitel tre presenterar en analys av en befintlig videokamera med syftet att försöka ta reda på 
hur autofokuseringen fungerar i en sådan. Kapitel fyra beskriver de lösningar som utvecklats 
och implementerats under arbetet, en lösning baserad på en ultraljudssensor och en lösning 
som kombinerar sensorn med bildbehandling. I kapitel fem beskrivs resultaten då de 
implementerade lösningarna utvärderats och kapitel sex presenteras slutsatserna av dessa. 
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2. Tidigare tekniker 
Detta kapitel beskriver arbetets bakgrundsstudie, där olika tekniker för autofokusering har 
studerats. Autofokus används i optiska system för att automatiskt fokusera på föremål, istället 
för att användaren ska behöva justera fokuslinsen manuellt. Det finns många lösningar för 
olika tillämpningar, och olika tekniker har utvecklats under åren då kraven på systemen har 
ändrats. Lösningarna kan dock delas in i två typer; aktiv eller passiv autofokus. 
 

2.1 Aktiv autofokus 

En aktiv autofokus avger energi i form av ljud eller ljus för att kunna beräkna avståndet till 
föremålet som skall fotograferas. Är avståndet och det optiska systemet känt går det att 
bestämma var fokus ligger och sedan är det bara att flytta fokuslinsen till rätt position. 
Fördelen med aktiva jämt emot passiva tekniker är att de fungerar bättre i mörker då de inte 
är beroende av kontraster.  

Avståndsbedömning med hjälp av ultraljud introducerades av Polaroid som utnyttjade en 
piezoelektriska keramisk givare för att sända ut en ultraljudssignal samtidigt som fokuslinsen 
började förflyttas från närgränsen mot det bortre ändläget [3]. Det återkommande ekot 
detekterades sedan och användes för att stoppa fokuseringen, då tiden det tog för det 
reflekterande ljudet att komma tillbaka till givaren är proportionellt mot avståndet.  

Infraröda tekniker kan beräkna avståndet på olika sätt, t.ex. triangulering, tidsfördröjning 
eller att mäta intensiteten på det reflekterande ljuset (ej samma IR-våglängd som inom 
termografin). Infraröda tekniker kan ha problem med t.ex. ytor som absorberar eller 
reflekterar väldigt mycket av det infallande ljuset, eller andra källor av infrarött ljus, som t.ex. 
ett stearinljus eller en brasa. 

Eftersom de aktiva teknikerna kräver extra sensorer blir de oftast större, dyrare och drar lite 
mer ström än de passiva. De aktiva teknikerna kan också misslyckas, om t.ex. objekten 
absorberar den transmitterade energin istället för att reflektera tillbaka den, eller om objektet 
utstrålar energi som stör sensorerna, t.ex. levande ljus[4]. Det kan också bli problem om det 
kommer något i vägen för signalen, t.ex. ett fönster. 
 

2.2 Passiv autofokus 

En passiv autofokus fokuserar på föremål genom att passivt analysera bilden. Dessa är idag 
vanligare i kommersiella kameror än aktiva tekniker. Passiva tekniker är t.ex. fasdetektering 
och kontrastmätning.  
 

2.2.1 Kontrastmätning 

Kontrastmätning bygger på den mycket enkla principen att den rätt fokuserade bilden av en 
scen är den bild som har högst kontraster. Kameran analyserar en liten del av bilden, 
behandlar kontrastinformationen och beräknar ett fokusmått, och flyttar sedan fokuslinsen. 
Kameran tittar sedan på bilden igen och beräknar ett nytt fokusmått för den nya positionen 
och jämför mot den gamla för att se om bilden är mer eller mindre fokuserad. Denna process 
är iterativ och fortgår tills kameran hittat bilden med högst kontraster vilket innebär att 
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systemet är fokuserat. Fördelen med passiva tekniker är att inga externa sensorer behövs, utan 
vanligen används kamerans bildsensor för fokusanalysen.  

Tekniker för kontrastmätning kan delas in i tre komponenter; beräkning av skärpan i bilden 
(fokusmåttet), fokuseringsområde och fokussökning. För att beräkna skärpan i bilden, 
fokusmåttet, finns en hel del olika metoder och algoritmer som beskrivs i litteraturen[5]-[7], 
[11]. En fokuserad bild innehåller mer information än en ofokuserad bild, och den 
grundläggande idén är då att mäta den spatiala frekvensen i bilden, dvs. hastigheten som en 
bild ändrar intensitet/styrka över en viss yta, och försöka maximera den, dvs. maximera 
kontrasten. Ett vanligt sätt att göra detta är att summera gradienterna över fokusområdet 
vilket ger ett fokusmått som sedan maximeras under fokussökningen, då fokusmåttet 
beräknas för olika linspositioner[11]. Ett bra fokusmått skall ge en klockformad kurva kring 
linspositionen för fokus. Fokusmåttet skall således inte ge flera maximum, utan ge ett 
entydigt resultat för fokussökningen[5]. Fokusmåttet skall också minska ju längre från fokus 
linsen kommer, dvs. ju mer oskarp bilden blir. En bred ”svans” på fokusmåttet gör att fokus 
blir lättare att hitta då fokusmåttet ger en tydlig trend om åt vilket håll fokus ligger och ger en 
mer exakt sökning. Det skall också vara robust och känsligt för oskärpa, men inte vara 
känsligt för störningar och brus. Utöver detta skall fokusmåttet inte vara för komplext och 
kräva för mycket processorprestanda. 

Många olika algoritmer beskrivs och jämförs i litteraturen, och många beskriver Tenengrad 
algoritmen som den bästa[6],[7]. Tenengrad detekterar kanter i bilden genom två-
dimensionell spatial gradient mätning. Metoden estimerar gradienten ∇I(x,y) i varje bildpunkt 
(x,y), och summerar alla värden över ett valt tröskelvärde. Notationen I(x,y) beskriver 
intensiteten i bildpunkten. Gradientmagnituden är: 

  ( ) 22, yx IIyxI +=∇      (6) 

De horisontella och vertikala gradienterna beräknas med hjälp av Sobels faltnings operatorer: 
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Gradientmagnituden beräknas sedan enligt: 

        ( ) ( )[ ] ( )[ ]22 ,,, yxIiyxIiyxS yx ∗+∗=     (8) 

Den linsposition som ger bäst fokusering är den som ger störst fokusmått. Detta beräknas 
enligt: 

              ( )2,max yxS
yx
∑∑    för   ( ) TyxS ≥,      (9) 

T är ett tröskelvärde som kan hjälpa till att motverka svag felaktig kantdetektering på grund 
av brus. Det är dock viktigt att vara försiktig när man sätter värdet så att man inte också 
filtrerar bort de svaga värdena som beror på att systemet faktiskt är ur fokus, och därför 
rekommenderas att sätta tröskeln till T=0[6]. Att kvadrera fokusmåttet ger en mer distinkt 
topp i fokuskurvan. Andra undersökningar visar också att två-dimensionell spatial gradient 
mätning ger de mest precisa och robusta resultaten[7].  



 

 
8 

 

Ett annat mått som bygger på samma princip och beräknas på ungefär samma sätt som 
Tenengrad är energy Laplace som beskrivs i [12]. Istället för två faltnings operatorer används 
bara en för att beräkna gradienten S(x,y) i två dimensioner: 
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Varefter gradienterna summeras över bilden till ett fokusmått: 

  ∑∑=

x y
aceenergyLapl yxSF 2),(               (11) 

Ett fokusmått som baseras på standardavvikelsen beskrivs i [13] som det bästa fokusmåttet 
för histologiska och cytologiska bilder, och beräknas enligt: 

    ( )( )∑ −=

yx
sd IyxIF

,

2
,                (12) 

där Ī är medelvärdet av intensiteten över bilden. Enligt författaren är detta det mest stabila 
fokusmåttet framförallt för bilder med lite innehåll, som t.ex. enstaka celler. Det skall också 
vara mindre känsligt för brus än andra jämförda fokusmått, och ge en bred kurva vilket gör 
det lätt att finna åt vilket håll fokus ligger även från långt håll.  

En annan analys av olika fokusmått gjordes i [9]. Denna analys gjordes speciellt för 
fluorescerande in situ (lat. ”på plats”) hybridisering, FISH, vilket är en molekylärbiologisk 
teknik som används för att t.ex. identifiera genetiska förändringar. De två bästa fokusmåtten 
var Vollath’s F4 och F5, där den första baseras på korrelation och den andra på standard 
avvikelse. Dessa beräknas för en M x N stor bild enligt:  
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Enligt författaren var det framförallt Vollath’s F4 som presterade bäst, och fungerade bra för 
bilder med både mycket och litet innehåll. 

IR-kameran använder sig i dag av ett inbyggt fokusmått för enkel autofokusering. Detta 
fokusmått baseras på gradientmätning där intensiteten i varje bildpunkt jämförs mot 
intensiteten i närliggande bildpunkter varefter skillnaden summeras över hela bilden. För att 
avgöra hur bra det i kameran inbyggda fokusmåttet står sig mot i litteraturen 
rekommenderade fokusmått gjordes en jämförelse av de ovan nämnda fokusmåtten mot det i 
kameran inbyggda fokusmåttet. Denna jämförelse presenteras i avsnitt 5.1.  

För att finna det maximala fokusmåttet genomförs en fokussökning, då fokuslinsen flyttas till 
olika positioner där skärpan beräknas. Denna operation måste gå fort men samtidigt vara 
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robust och tillförlitlig. Tiden för fokussökningen begränsas av flera faktorer som t.ex. 
hastigheten för fokusmotorn och tiden det tar att uppdatera fokusmåttet, vilket är beroende av 
detektorns framerate, uppdateringsfrekvens, men också av fokusmåttets komplexitet. 
Fokusmåttet påverkar också tiden för sökningen då det ger en indikation om linsen rör sig i 
rätt riktning eller ej, vilket kan minska antalet linsförflyttningar.  

Fokussökningen kan utföras på olika sätt, och den mest precisa lösningen är att utföra en 
global sökning då varje linsposition undersöks. På detta sätt går det att hitta det globala 
maximat och undvika att stanna vid något eventuellt lokalt maxima. Nackdelen blir då istället 
de många beräkningar som måste göras, och det för användaren uppenbara att motorn 
passerar fokus för att sedan gå tillbaka. Dessutom måste systemet bestå av ett begränsat antal 
linspositioner för att denna metod skall vara möjlig. För att få ned antalet iterationer finns det 
andra metoder. Fibonaccis sökteknik är en numerisk metod som fungerar bra om fokusmåttet 
inom sökintervallet beskriver en monoton kurva kring maximum[6]. Fibonacci sökningen 
smalnar successivt av sökintervallet och begränsar således antalet beräkningar. För det första 
sökintervallet beräknas fokusmåttet i två punkter, x1 och x2, valda som en funktion av 
Fibonaccis talföljd. Det initiala sökintervallet (linspositioner) L1 måste vara känt. Antalet 
iterationer som krävs för att hitta fokus är N så att FN≥L1 (FN = tal N i Fibonaccis talföljd). 
Om således det initiala sökintervallet består av 560 linspositioner blir antalet iterationer som 
krävs N=14, då F13=377 och F14 = 610≥560. Om det initiala sökintervallet är L1=[a,b], 
a<x1<x2<b och om fokusmåttet är större i x1 än i x2, blir nästa sökintervall L2=[a,x2], således 
uteslutande intervallet (x2,b]. För varje efterföljande intervall beräknas fokusmåttet i en punkt 
bestämd av Fibonaccis talföljd, och fokusmåttet används för att bestämma nästa sökintervall. 
Denna sökteknik kan dock endast implementeras på en kamera som kan kontrollera 
fokuslinsens position och om det inte förekommer några lokala maximum. Den innebär också 
att fokusmotorn ofta byter riktning varför en snabb motor krävs, men det innebär även att 
linsen passerar fokus flera gånger. Således sparas tid på att antalet beräkningar begränsas, 
men på bekostnad av att fokuslinsen flyttas en lång sträcka.  

En annan vanligare förekommande metod är den så kallade ”Hill climbing search”[6], HCS. 
Denna metod bygger på att linsen flyttas i den riktning som ger ett ökande värde av 
fokusmåttet. När fokusmåttet slutligen börjar minska (kommer över toppen av kullen) är 
fokus funnet. En variant på denna metod beskrivs i [11]. Metoden är uppdelad i två steg, ett 
söksteg och ett beslutsteg, och två olika stora fokuseringsområden används. Algoritmen 
börjar med söksteget i det mindre fokuseringsområdet, område 1, beräknar åt vilket håll 
linsen ska flyttas och beräknar fokusmåttet, se Figur 5. Fasta steglängder M används vid 
linsförflyttningen. I beslutsteget undersöks fokusmåttet för att bestämma om en ny sökning 
skall utföras. Fokussökningen inleds med att fokusmåtten beräknas i positionerna xi och 
xi+M. Är fokusmåttet mindre i xi än i xi+M, är den nya linspositionen i xi+M, annars flyttar 
den tillbaka och den nya positionen blir xi-M. När riktningen är bestämd beräknas 
fokusmåttet i varje punkt xj=xi±jM, j=0,1,2,... Om det i någon punkt xa gäller att fokusmåttet 
är större an i punkterna xa-1 och xa+1, så blir xa maxvärdet i område 1 och en uppskattad 
fokusposition beräknas:  

   ( ) ( ) ( ) ( )11 och     där   ,
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Den uppskattade fokuspositionen ax
~

 förfinas med en ny fokussökning i det större området, 
område 2, med en mindre steglängd. När den bästa positionen har hittats startar beslutsteget i 
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område 1 för att besluta om fokussökningen skall fortsätta. Den absoluta differensen mellan 
fokusmåttet i den bästa positionen och den nuvarande positionen jämförs mot två 
tröskelvärden 

   
l
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T

fbfbfbfb −++
=

−++
= 21 ,              (16) 

där k<l. Om den absoluta differensen är större än T1 fortsätter sökningen i område 1, och om 
absolut differensen är större än T2 fortsätter sökningen i område 2.  

 
Figur 5. “Hill climbing search” med sökning i två områden med två olika steglängder.  

              Källa: Kang-Sun, Choi et al. 

Många metoder som bygger på HCS använder sig av variabla steglängder för att minska 
fokuseringstiden. En av dem är ”Modified fast climbing search”, MFCS, som beskrivs i [10], 
se Figur 6. Denna metod är också uppdelad i två steg där den först snabbt letar efter en 
linsposition nära fokus för att sedan göra en finjustering. Under den första fasen, OFRS i 
figuren, används den variabla steglängden för att snabbt hitta en ungefärlig fokusposition. 
Om skillnaden mellan fokusmåtten för två efterföljande linspositioner är liten, betyder det att 
linsen är långt från fokusområdet och därför skall steglängden ökas. Om skillnaden mellan 
fokusmåtten däremot är stor, betyder det att linsen är nära fokusområdet och därför skall 
steglängden minskas.  

 
Figur 6. ”Hill climbing search” med variabel steglängd.  

Källa: Jie, He et al. 
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Fokuseringsområdet bestämmer vilken och hur stor del av bilden som skall analyseras. Ofta 
används ett område i centrum av bilden, då det antas att det intressanta objektet oftast 
placeras där[7], men många autofokussystem använder sig dock av multipla fokusområden. 
Att välja fokuseringsområde är en kompromiss mellan flera faktorer. Väljs ett stort område 
krävs det fler beräkningar och systemet blir långsammare, men det blir mer detaljer i bilden 
och ett pålitligare fokusmått kan beräknas. Å andra sidan, om ett för stort område väljs finns 
risken för att flera objekt på olika avstånd hamnar inom området och multipla toppar av 
fokusmåttet kan uppstå, vilket kan leda till att systemet fokuserar på fel objekt och således 
fallerar.  
 

2.2.2 Fasdetektering 

Principen för fasdetektering kommer från äldre teknik för precis manuell fokusering i ESR 
kameror (enögd spegelreflex kamera), kallad ”split image focusing aid” eller ”snittbild”, och 
beskrivs utförligt i [8]. Detta bygger på en cirkel i mitten av sökaren, uppdelad i två av en 
horisontell, vertikal eller diagonal linje. Den centrala delen av bilden syns i denna cirkel, och 
bilden däri är skarp även om systemet är ofokuserat. Är systemet ofokuserat är dock de två 
bildhalvorna förskjutna i delningsplanet. Det mänskliga ögat är väldigt känsligt för störningar 
av denna typ, och det blir därför mycket tydligt om systemet är ofokuserat. Systemet 
illustreras i Figur 7, där ett objekt som är en linje som ligger i ett plan vinkelrätt mot bilden 
fokuseras. I vardera änden av linjen finns en grå respektive en svart fläck. 

 
Figur 7. Principen för en ”snittbild” bygger på två kilformade prismor som leder ljuset mot sökaren. 

Dessa syns i sökaren som en cirkel uppdelad i två. Är bilden ofokuserad är de två bildhalvorna 
förskjutna i delningsplanet.  

Källa: Kerr, Douglas A. 

Två halvcirkel- och kilformade prismor används för att leda ljuset mot sökaren. Prismorna 
har de egenskaperna att de endast leder ljuset från specifika delar av bländaren mot sökaren, 
det svarta från övre delen och det grå från undre delen av bländaren, resten böjs av bort från 
sökaren. Syns den grå och svarta fläcken i samma höjd horisontellt i sökaren, som de ju 
faktiskt är, betyder det att bilden är fokuserad. Detta betyder att objektet syns som en obruten 
linje i sökaren. I Figur 7 är objektet dock ofokuserat, och linjen är därför bruten i prismornas 
delningsplan. Denna princip används även i autofokussystem. Istället för att två delbilder 
visas sida vid sida och analyseras av ögat, leds ljuset till två separata pixeldetektorer, 
vanligen CCD-sensorer, typiskt en eller ett par pixlar bred och ett antal pixlar hög. Den 
relativa positionen hos delbilderna på dessa detektormatriser analyseras med hjälp av de två 
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detektorernas utdata, vilket leder till i grunden samma utslag som skulle erhållas manuellt av 
den relativa placeringen i sökaren. Dessa båda detektorer behöver inte placeras sida vid sida 
då jämförelsen görs matematiskt. En fördel är att de båda delbilderna inte behöver vara av två 
angränsande områden i bilden, de kan vara av samma område, och på så sätt underlätta 
jämförelse av deras relativa position på deras respektive detektormatris. Ett typiskt 
arrangemang av en sådan fokussensor visas i förenklad form i Figur 8. 

 
Figur 8. Principen för fasdetektering bygger på att dela upp strålknippet i två strålgångar och leda 

dessa till två detektorer. Är  et ofokuserat kommer de bägge bildernas relativa position på 
detektorerna att avvika. 

Källa: Kerr, Douglas A. 

I verkligenheten är systemet ”böjt” på två ställen av speglar, se Figur 9, med själva 
fokussensor modulen i botten av kamerahuset, se Figur 10, men det förändrar inte principen 
för systemet. I ESR kameror brukar det finnas flera uppsättningar av autofokussystem, alla 
associerade med olika områden av scenen, begränsade till ganska små områden där. I Figur 8 
visas endast ett av dessa, det associerat med mitten av scenen. Autofokus fältstoppet (AF 
field stop i figuren) är en bländare som försäkrar att endast strålar från objekt i rätt del av 
scenen kan komma in i systemet för den specifika detektorn. I figuren syns fältstoppet för 
sensorn i mitten av scenen, men även för två andra sensorer lokaliserade i övre delen och 
nedre delen av scenen.  

 
Figur 9. Principen för hur systemet i en vanlig ESR kamera ser ut. Autofokussensorn är placerad i 
botten av kamerahuset dit en del av ljuset leds via två speglar, varav den ena är semitransparent. 

Resten av ljuset leds upp till sökaren. Vid fotograferingstillfället fälls speglarna upp och bildsensorn 
exponeras. 
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Figur 10. Autofokussensorn multi-CAM 1000 från en Nikon D200. Sensorn består av 11 sensorer för 

11 fokusområden, men som också kan kombineras till 7 breda fokusområden. 

Figur 11 visar en förstoring av det inringade området i Figur 8. Framför AF fokalplan 2 sitter 
en bländarplatta i vilken det sitter två prismor. Bakom dessa prismor sitter två 
pixeldetektorer, en eller ett par pixlar breda och några pixlar höga. Den vänstra figuren visar 
systemet med linsen i fokus. Alla ljusstrålar konvergerar mot samma punkt på AF fokal plan 
2. Prismorna avleder dock ljuset och konvergerar det istället till punkter på pixelsensorerna. 
Konvergenspunkterna är de samma på de bägge sensorerna relativt en referenspunkt för 
vardera sensorn. Den relativa positionen av bilden på de bägge sensorerna jämt emot dessa 
referenspunkter bestäms med hjälp av korrelation av utdata från de bägge sensorerna. Det är 
denna process som kallas fasdetektering. Om linsen inte är perfekt fokuserad, och om det inte 
satt prismor i bländaröppningarna, skulle strålknippena inte fokuseras på detektorerna, utan i 
plan framför eller bakom desamma. Den högra figuren i Figur 11 visar ett ofokuserat system i 
fallet då konvergenspunkten ligger framför AF fokalplan 2.  

 
Figur 11. Den vänstra figuren illustrera ett system i fokus. Den högra figuren illustrerar ett 

ofokuserat system. De bägge strålknippena avviker i det fallet från referenspunkten, och storleken och 
riktningen för denna avvikelse indikerar ungefär hur långt bort och åt vilket håll fokus ligger.   

  Källa: Kerr, Douglas A. 

På grund av den lilla vinkeln på strålknippet blir bilderna på sensorerna fortfarande skarpa 
och den relativa positionen sensorerna emellan kan fortfarande bestämmas. Positionen för 
bilden skiftas dock uppåt på den ena sensorn, och nedåt på den andra. Magnituden och 
riktningen på dessa förskjutningar indikerar i vilken riktning och hur långt bort fokus ligger. 
Med hjälp av denna information kan autofokussystemet justera positionen på linsen för att 
uppnå korrekt fokus. Det kommer alltid att vara lite osäkerhet i att bestämma den relativa 
positionen av de bägge bilderna, vilket leder till ett systematiskt fokuseringsfel efter att 
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autofokussystemet korrigerat linsen. På grund av geometrin ger en större bländare en större 
förskjutning av bilderna vid fokuseringsfel, vilket i sin tur leder till större noggrannhet i 
beräkningarna och ett mindre systematiskt fel.  

Nackdelarna med de passiva teknikerna är att systemen kräver kontraster för att fokusera. 
Således måste scenen som fotas innehålla hyfsat mycket kontrast. Eftersom lite ljus generellt 
innebär lite kontrast fungerar metoden dåligt under mörka förhållanden och användare måste 
hitta ett område med mycket kontrast att fokusera på. Tekniken kan också få problem om det 
finns för många kontrastgradienter i fokusområdet, eller om det förekommer upprepade 
mönster. 
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3. Utvärdering av traditionell videokamera 
Detta kapitel presenterar en utvärdering av en videokamera från tillverkaren Canon. Syftet 
var att försöka ta reda på hur den kontinuerliga autofokusen fungerar i en traditionell 
videokamera. Ett antal testfall specificerades för att försöka få ledtrådar till detta. Först 
beskrivs utförandet, varefter resultatet och slutsatserna presenteras. 

3.1 Utförande 

Kontinuerlig autofokus innebär att kameran hela tiden övervakar bilden och omfokuserar 
automatiskt när det behövs. På detta sätt hålls objektet hela tiden i fokus. Detta kan vara bra i 
olika situationer, som när man t.ex. fotograferar rörliga objekt då användaren har fullt upp 
med att hålla objektet i bilden och inte kan fokusera samtidigt. Kontinuerlig autofokus är 
vanlig i ESR kameror, då kameran fokuserar hela tiden då knappen är nedtryckt halvvägs. 
Dessa kameror använder sig av passiva tekniker, oftast med stöd av en extern fasdetekterings 
sensor, se avsnitt 2.2.2. Videokameror använder sig oftast också av passiva tekniker, vanligen 
uteslutande bildbehandling. Vissa videokameror använder sig dock av externa sensorer, där 
Canon HV30 är en av dem, och för att försöka ta reda på hur autofokusen fungerar i en 
traditionell videokamera införskaffades en sådan. Speciellt intressant var att ta reda på vad 
som initierar en omfokusering. För detta specificerades sex olika testfall, se Tabell 1, varefter 
de inspelade filmerna analyserades för att försöka finna ledtrådar till hur Canon löst 
problemet. Förutom videokameran användes ett kamerastativ och som testobjekt användes ett 
fokusschema. Kameran är utrustad med en teknik som kallas InstantAF, ett hybridsystem som 
bygger på att den externa sensorn används som komplement till ren bildbehandling, se Figur 
12. Testerna utfördes därför i två steg, med den externa sensorn på- respektive avslagen, i 
full-autoläget.  

 
Figur 12. Videokameran Canon HV30 använder sig av ett autofokussystem som kallas Instant AF. 

Detta är ett hybridsystem som bygger på att en extern sensor används som komplement till ren 
bildbehandling. 
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Tabell 1. Beskrivning av de olika testfallen vid utvärderingen 

Testfall Beskrivning 
1 Centrerat objekt rör sig mot och ifrån kameran 

Utförande: Fokuserat testobjekt på rullvagn. Närma och avlägsna sedan 
testobjektet kameran.  

2 Kamerans reaktion på färger 

Utförande: Fokuserad bildskärm. Film med ett kors (eller cirkel) mot 
bakgrund av annan färg. Kors och bakgrund ändrar färger. Korset kan också 
flyttas runt på bildskärmen och bli suddigt.  

3 Förändring av scenen 

Utförande: Flytta bilden från en fokuserad scen till en annan i ett annat plan. 
Utför testet snabbt och långsamt. 

4 Förändringar i scenen 

Utförande: Fokuserad bakgrund. Flytta sedan objekt (penna och sprayburk) 
genom scenen, nerifrån och upp och från vänster till höger. 

5 Kontinuerlig förskjutning av fokusplanet 

Utförande: Lägg testobjektet platt på ett bord. Fokusera längst ned på 
objektet i ca 45 graders lutning. Vinkla sedan upp kameran så fokus planet 
förflyttas upp längs testobjektet. 

6 Fokusområden 

Utförande: Fokuserad bakgrund. Skär ut en ruta i mitten av testobjektet så 
att det bildar en ram och för det fram och tillbaka för att se hur kameran 
placerar fokus, på ramen eller på bakgrunden i mitten av ramen.   

 

3.2 Resultat 

Resultatet av de olika testfallen presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Resultatet av utvärderingen 

Testfall Resultat 

1 Kameran väntar ganska länge med att omfokusera, tillåter viss oskärpa. Ingen större 
skillnad om sensorn är på- eller avslagen. Går förbi fokus ibland, sedan snabbt 
tillbaka.  

2 Reagerar ej på färgskiftningar. Kan tappa fokus på en oskarp bild. Ingen skillnad om 
sensorn är på- eller avslagen. 

3 Väntar länge innan omfokusering. Håller kvar första planet i fokus trots att större 
delen av bilden består av det andra planet vilket resulterar i att större delen av bilden 
är oskarp. Verkar således inte uteslutande använda sig av centralt AF område. Verkar 
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vara mer angelägen att omfokusera efter kraftig omskakning av kameran. 
Långsammare att hitta fokus med sensorn avslagen.  

4 Märker att den har ett centralt AF område då den kan hålla pennan i fokus när den är 
i centrum av bilden, men tappar den snabbt när den kommer lite ut åt kanterna. Svårt 
att fokusera på pennan när den väl tappat fokus på den. Kameran gör en antydan till 
omfokusering från bakgrunden till pennan när den befinner sig i centrum, men 
fokuserar sedan bakgrunden igen. Hittar pennan om bakgrunden har lite (eller inga) 
kontraster. Reagerar inte när man för pennan snabbt genom scenen. Reagerar bättre 
på sprayburken som är tjockare. Något långsammare att hitta fokus med sensorn av.  

5 Kameran väntar länge innan den omfokuserar vilket leder till viss oskärpa. Ingen 
större skillnad med sensorn på- eller avslagen. Går förbi fokus ibland, sedan snabbt 
tillbaka. 

6 Med sensor påslagen går den väldigt snabbt till ett område nära fokus, sedan gör den 
en långsammare finjustering. Ovillig att byta plan när den väl hittat fokus. Fokuserar 
man bakgrunden håller kameran den bra i fokus fast ramen rör sig. Fokuserar man 
först ramen håller kameran den bra i fokus under förflyttningen.  

 

3.3 Slutsats 

En ledtråd till hur autofokusen kan fungera fås från kamerans manual där det står att 
autofokusen kan få problem eller inte alls fungera för följande typer av motiv:  

Reflekterande ytor, motiv med låg kontrast eller utan vertikala linjer, snabbrörliga 
motiv, genom våta fönsterrutor eller vid inspelning i svagt ljus. 

Detta tyder på att något slags fokusmått baserat på kontraster eller kantdetektering används.  

En av slutsatserna från testerna är att kameran väntar väldigt länge innan den omfokuserar. 
Detta innebär att den sparar mycket på batterierna då den inte kör fokusmotorn för minsta 
lilla förändring i bilden. Har den väl låst fokus till ett plan tolkar kameran det som att det 
intressanta objektet befinner sig i det planet. Tappas fokus märker man att kameran först gör 
små linsförflyttningar som att den försöker att omfokusera till ett plan i närheten av det 
aktuella, som om det intressanta objektet har rört sig lite mot eller ifrån kameran. Det skall 
dock observeras att objektets fokusmåttstopp fortfarande finns kvar i dessa fall. Flyttar man 
kameran snabbt till en helt annan scen omfokuserar kameran snabbt. Detta kan bero på att 
fokusmåttoppen som den fokuserat på precis innan försvunnit helt (då objektet inte längre 
finns kvar i bilden).  

En annan intressant iakttagelse är att skillnaden inte är särskilt stor om den externa sensorn är 
på eller avslagen. Det märks störst skillnad när man panorerar från ett plan till ett annat långt 
bort, när fokuslinsen måste flytta sig en lång sträcka. Sensorn verkar vara ett stöd för 
kameran att hitta den nya linspositionen när den helt tappat fokus, den används inte för att 
initiera en omfokusering. Annars verkar det mer som om kameran jämför fokusmåttet mot ett 
tröskelvärde för att ta reda på när det är dags att omfokusera. Inte heller verkar den reagera på 
färger 

För att hitta den nya linspositionen verkar kameran använda sig av bildanalys. Med sensorn 
påslagen flyttar den snabbt linsen till en position i närheten av fokus, men rör sedan långsamt 
förbi och sedan tillbaka till den mest fokuserade positionen. Detta tyder på att den använder 
sig av någon typ av ”HCS”, där den beräknar och maximerar fokusmåttet. 



 

 
18 

 

Ett intressant testfall var fall tre, då bilden flyttades från ett plan i förgrunden till ett plan i 
bakgrunden och sedan tillbaka igen. Det som gick att se var att kameran väntar väldigt länge 
med att omfokusera och höll kvar första planet i fokus långt ut mot kanten trots att större 
delen av bilden bestod av det andra planet, vilket resulterar i att större delen av bilden blev 
oskarp, se Figur 13. Å andra sidan hade kameran svårt i tesfall fyra, då den klarade att hålla en 
penna i fokus när den befann sig i mitten av bilden, men tappade den när den rörde sig ut mot 
kanten och sedan inte klarade att fokusera på den när den kom tillbaka i centrum. Kameran 
gjorde dock ett försök men valde att gå tillbaka till att fokusera bakgrunden. Detta kan tyda 
på att kameran använder sig av olika fokusområden med olika viktning. Eftersom att 
bakgrunden hade mycket mer kontraster än pennan kan det räcka för att kameran inte ska 
omfokusera fast det yttre området med bakgrunden hade mindre vikt än det centrala området 
där pennan befann sig, se Figur 14. 

 
Figur 13. Kameran väntade länge med att omfokusera vilket resulterade i att större delen av bilden 

blev oskarp.  

 
Figur 14. Trots att det finns ett föremål i mitten av bilden väljer kameran att behålla fokus på 

bakgrunden som har ett högre kontrastinnehåll. 

En hypotetisk lösning för detta skulle kunna vara en metod som är uppdelad i nio fokusrutor, 
där de olika rutorna är olika mycket viktade, förslagsvis med den centrala rutan tyngst viktad. 
Kameran jämför hela tiden fokusmåttet i en aktuell ruta, area of interest ”AOI”, mot ett 
tröskelvärde, förslagsvis ett procentvärde av fokusmåttet. Kameran kontrollerar samtidigt 
fokusmåttet i de andra åtta rutorna, och får på så vis en indikation på vad som händer i bilden, 
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en trend över hur fokusvärdet varierar med tiden. Om fokusmåttet i någon annan ruta blir 
större än måttet i den aktuella (viktningen inräknad) skiftar AOI till den nya rutan vilken nu 
jämförs mot ett nytt tröskelvärde. Om fokusvärdet i AOI sjunker under tröskelvärdet gör 
kameran en ”liten” sökning i olika linspositioner kring aktuell position, för att få fokusvärdet 
som funktion av positionen. Kameran kontrollerar samtidigt fokusmåtten i de andra rutorna 
för att se trenden, om det är dags att byta AOI igen. Om fokusmåttet i AOI däremot skulle 
sjunka långt under tröskelvärdet gör kameran en stor sökning eller kontrollerar sensorn för att 
se var den bör flytta linsen. Att fokusmåttet sjunker långt under tröskelvärdet skulle kunna 
kontrolleras med ett andra tröskelvärde, ett ”kritiskt” värde, eller om fokusmåttet sjunker 
väldigt snabbt på en liten tidsenhet vilket indikerar att fokus flyttat till ett annat plan. Detta 
skulle kunna förklara varför kameran uppför sig som den gör i fall tre. När förgrunden 
kommit tillräckligt långt ut mot kanten gör kameran ett försök att hitta nytt fokus med en liten 
sökning men bestämmer sig för att gå tillbaka till förgrunden. Kameran märker att 
fokusmåttet i AOI, i detta fall den högra rutan, sjunker under tröskelvärdet och gör en liten 
sökning. Kameran registrerar att det fortfarande finns en topp i den högra fokusrutan, se Figur 
15, men kan inte se någon särskild trend i den tyngre viktade centrala rutan, vilken innebär att 
den bestämmer sig för att fokusera på det som finns i den högra. När bilden fortsätter att 
flyttas ännu längre ut sjunker fokusmåttet ytterligare och kameran bestämmer sig för att den 
nu inte längre har kvar fokus och gör en stor sökning eller får via den externa sensorn en 
signal om att det finns ett annat objekt i ett plan längre bak, vilket gör att den omfokuserar.  

      
Figur 15. Den vänstra figuren visar scenen precis innan kameran omfokuserar. Man kan tänka sig att 
kameran märker att det finns en fokustopp, ett objekt, i de högra rutorna och väljer därför att behålla 
fokus. Flyttas kameran lite till blir fokusmåttet för lågt och kameran väljer att omfokusera och hittar 

en ny fokustopp i bakgrunden, den högra figuren. 

För att kameran vid den första lilla sökning skall upptäcka en trend över hur fokusmåttet 
förändras i de andra rutorna, kan man tänka sig att man använder sig av ett annat fokusmått 
med en bredare topp. När den då upptäcker att det finns en annan fokustopp byter den tillbaka 
till det mer exakta fokusmåttet med en distinkt topp för att finjustera. 

Det är här viktigt att poängtera att det ej är känt hur Canon kameran fungerar och vilka 
algoritmer den använder sig av för att fokusera. De slutsatser som har dragits av testerna och 
presenterats här är enbart spekulationer om hur kameran skulle kunna fungera! 
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4. Implementering 
Detta kapitel presenterar de tekniker för kontinuerlig autofokus som utvecklats och 
implementerats under arbetet. Först beskrivs användargränssnittet mot IR-kameran. Därefter 
beskrivs en kontinuerlig autofokus baserad på en aktiv ultraljudssensor och slutligen en 
hybridteknik som bygger på att ultraljudssensorn endast används som ett komplement till 
bildanalys. 

4.1 Användargränssnitt mot kameran 

I detta arbete styrs kameran via USB direkt från en PC och Matlab. Ingen kod kommer att 
programmeras direkt till kamerans hårdvara. Mycket färdig kod för anslutning till och 
styrning av kameran finns redan tillgänglig, och därför berör inte arbetet annan kod än den 
för själva autofokuseringen. Ett användargränssnitt för styrningen av kameran och 
utvärdering av fokusmått togs fram för detta ändamål, se Figur 16. 

 
Figur 16. Användargränssnittet för styrning av kamerans fokusmotor och utvärdering av fokusmått. 

Användargränssnittet gör det möjligt att ställa in önskad linsposition eller att ställa in 
fokuslinsen efter avståndet till önskat objekt. För detta måste linspositionen som funktion av 
avståndet vara känt, se avsnitt 4.2.2. Möjligheten finns också att utföra en enkel 
autofokusering, en funktion som redan finns inbyggd i kameran. Olika fokusmått har i detta 
arbete jämförts mot det i kameran inbyggda fokusmåttet, se avsnitt 5.1, och dessa kan 
utvärderas som en funktion av linspositionen eller av tiden och presenteras grafiskt i 
gränssnittet. Den del av bilden som kameran utvärderar, fokuseringsområdet, presenteras 
också grafiskt. Vidare går det också att skifta typ av kontinuerlig autofokus (aktiv eller 
hybrid) och aktivera densamma med ett knapptryck. 

 

4.2 Aktiv kontinuerlig autofokus med ultraljudssensor 

Aktiva autofokustekniker avger energi för att kunna beräkna avståndet till föremålet, och 
beskrivs i avsnitt 2.1. I detta arbete användes en ultraljudssensor. 
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4.2.1 Beskrivning av utvecklad aktiv teknik 

Som aktiv avståndssensor införskaffades en ultraljudssensor, LV-MaxSonar-EZ1 från 
MaxBotix® Inc, se Figur 17. Denna sensor kombinerar sändare och mottagare i samma 
elektriska omvandlare vilket resulterar i en väldigt liten storlek. Sensorn kontrolleras av en 
PIC16F676 mikroprocessor, men vilka algoritmer som används och hur sensorn regleras 
framgår dock inte ur sensorns datablad. Sensorn kan drivas med spänningar på mellan 2,5- 
5,5 V, och drar ungefär 2 mA vid 3,3 V och 3 mA vid 5V, vilket innebär att sensorn är 
mycket lämpad för att användas till batteridrivna system. Sensorn klarar att mäta avstånd upp 
till 6,45 meter och använder sig av ultraljud med frekvensen 42 kHz.  

      
Figur 17. Ultraljudssensorn LV-MaxSonar-EZ1 från MaxBotix® Inc. 

Sensorns gränssnitt består av en spänningsmatning, jord samt fem kommunikationsportar 
som synes i Figur 17. Porten ”BW” används när flera sensorer kopplas ihop. Används endast 
en sensor hålls denna port låg eller lämnas orörd. Hålls porten hög tvingas sensorn att skicka 
en puls på port ”TX” istället för seriell data som porten används till annars. Denna puls 
används för att trigga andra sensorer.  

För att få avståndet från sensorn kan porten ”PW” användas. Denna avger en puls vars längd 
är proportionell mot avståndet, då pulsen är definierad som 147 µs / tum. Ett alternativ till 
denna port är porten ”AN” vilken avger en analog signal proportionell mot avståndet. Vid en 
försörjning på 5,5 V motsvarar 9,8 mV en tum. Drivs sensorn på 3,3 V motsvarar 6,4 mV en 
tum. 

Porten ”RX” används för att styra sensorn och tala om när en avståndsmätning ska utföras. 
Hålls porten hög eller lämnas öppen sker mätningarna kontinuerligt, och sensorn hinner då 
med en avståndsmätning var 49:e ms, dvs. ca 20 mätningar i sekunden. Sätts porten låg 
upphör mätningarna. En puls på 20 µs eller mer triggar sensorn att utföra en mätning. 

Hålls porten ”BW” öppen eller låg erhålls via porten ”TX” avståndet seriellt i RS-232 format 
med en nivå på 0-VCC (vilket dock inte följer standard men som ändå accepteras av de flesta 
RS-232 applikationer då de oftast finns lite marginal). Utsignalen består av ASCII tecken, ett 
stort ”R” följt av tre siffror som motsvarar avståndet och slutligen ett styrtecken, (carriage 
return, ASCII 13). Hastigheten och matningen är standard, 9600 bandbredd, 8 databitar, 
ingen paritet och en stoppbit.  

För detta arbete valdes att utnyttja sensorns seriella gränssnitt för att på ett enkelt sätt kunna 
kommunicera med PC:n och Matlab. På detta sätt kunde avståndet fås direkt utan analoga till 
digitala omvandlingar. Sensorn monterades därför på ett kopplinsdäck mot en D-Sub kontakt 
och mot en strömkub enligt kopplingsschemat i Figur 18. 
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Figur 18. Schema för inkoppling av ultraljudssensorn. I detta arbete används endast seriell 

kommunikation med PC och Matlab. 

För avläsning och styrning skapas i Matlab ett seriellt objekt varefter en anslutning till 
sensorn sätts upp via PC:ns COM-port. En signal skickas sedan via Matlab till sensorns ”RX” 
port när en mätning skall ske. Avståndet kan sedan läsas ut ur det seriella objektet. Figur 19 
visar labb utrustningen som använts under detta arbete. 

 
Figur 19. Labbutrustningen som använts under arbetet. Kameran är med en USB-kabel ansluten till 
PC:n och Matlab. Ultraljudssensorn är monterad på ett labbkort på kamerans sida och är ansluten 

till en spänningskub och till PC:n via COM-porten. 

För en aktiv kontinuerlig autofokus baserad på sensorn skrevs en Matlab funktion: 
 

function y = avstAF(hObject, handles) 

 
% Create serial communication object 
s1 = serial('COM1'); 
% Set terminator to carriage return 
set(s1,'Terminator', 'CR'); 
% Connect to serial device. 
fopen(s1); 
% Initiate variables 
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objavst = 0; 

  
while get(hObject,'Value') == 1; 
   % Send instruction to ultrasonic sensor to initiate measurement 
   fwrite(s1,0,'async') 
   pause(1/handles.SensorFreq); 
   % Read data from serial object and transform it to [m] 
   avst = fscanf(s1,['R' '%f'],1)*0.0254-handles.sensoroffset; 
   % Save value into last position in avstvekt array  
   avstvekt(1,5) = avst; 
   % If detected change in distance to object set new lensposition. Change 
   % need to be out of range of the depth of field, that is +-500 lens 
   % positions from current. 
   if avstvekt(1,5)==avstvekt(1,4) && abs(CalcPosition(hObject, handles,  

      median(avstvekt))-CalcPosition(hObject, handles, objavst)) > 500; 
       objavst = median(avstvekt); 
       pos = CalcPosition(hObject, handles, objavst); 
       setFocusPosition2(hObject, handles, pos); 
       while res_handle3(handles.camera.cameraHandle,'.system.focus.state',  

    'get','int', 'N/A', handles.param.maxTry) ~= 'Idle';     
       end 
       UpdateFigure(hObject, handles); 
   end 
   % Shift avstvekt array so oldest value is last 
   avstvekt = avstvekt([2:end 1]);      
end 

  
% close serial connection 
fclose(s1); 
delete(s1); 

Denna funktion börjar med att skapa ett seriellt objekt och sätta upp anslutningen till sensorn. 
Avläsningarna sker sedan med önskad frekvens och det aktuella avståndet som rapporteras 
från sensorn sparas i en vektor. Det senaste avståndet jämförs sedan mot den aktuella 
linspositionen för att se om en linsförflyttning bör ske. För att göra autofokusen mindre 
känslig för störningar och för att förhindra att motorn ligger och kör hela tiden, förflyttas 
linsen endast om det rapporteras två lika avstånd i rad och om dessa avviker med mer än 500 
linspositioner från den aktuella positionen. Den kontinuerliga autofokusen tillåter således en 
viss oskärpa innan linsen förflyttas. Uppfylls villkoren flyttas linsen till den position som 
motsvarar medianen i avståndsvektorn. 
 

4.2.2 Linsposition som funktion av avstånd 

Används en aktiv sensor för att bestämma avståndet till objektet måste fokuslinspositionen 
för avståndet vara känt för att systemet skall kunna ställas in i fokus efter det. Den funktion 
som beskriver sambandet mellan objektavstånd och linsposition för denna kamera är sedan 
tidigare känd och beskrivs enligt: 

         ( )0TTCm
x

k
y T −++=               (17) 

där y är linspositionen, x är objektavståndet och m och k är okända konstanter. Systemet är 
också temperaturberoende vilket kompenseras genom den sista termen i funktionen, CT(T-T0). 
Här är CT en konstant given till 30,5, T temperaturen given av en sensor vid linsen och T0 
temperaturen vid vilken systemet kalibreras och vid vilken konstanterna k och m bestäms. För 
att bestämma de okända parametrarna uppmäts linspositionen för det fokuserade systemet vid 
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sju olika avstånd. Avstånden uppmäts ifrån objektivets framkant. Linspositionen bedöms 
subjektivt då bilden i sökaren uppfattas vara mest fokuserad. Mätdata presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Linspositionen uppmätt för sju olika avstånd. 

Objektavstånd [m] Linsposition 

0,5 37595 

1 44107 

1,5 46361 

2,0 47695 

3,0 48828 

5,0 49788 

10 50571 

 

Den maximala linspositionen ges ur kameran till 52046. Den minsta linspositionen är 28847. 
Mätdata anpassas till modellen med minsta kvadrat metoden med den i Matlab inbyggda 
funktionen fsolve enligt: 

 c = fsolve('olinj', [-5000 52375]) 

där funktionen olinj definieras i en separat .m fil enligt 

function f = olinj(c)  
x = [0.5 1 1.5 2 3 5 10]; 
y = [37595 44107 46361 47695 48828 49788 50571]; 
f = y - c(1) * x.^(-1) - c(2); 

Detta ger de okända konstanterna k = -6816 och m = 51094. Temperaturen T0 försöks hållas 
konstant under mätningarna, men varierade ändå mellan 300,035 och 301,535, varför 
parametern sätts till medelvärdet, T0 = 300,883. Resultatet presenteras i Figur 20, där den 
anpassade modellen plottas med mätdata.  

 
Figur 20. Graf över hur linspositionen beror av avståndet till objektet. 
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För att få en uppfattning om hur stort skärpedjupet är för kameran, undersöktes också mellan 
vilka linspositioner som bilden var tillräckligt skarp för att uppfattas som fokuserad. För att 
göra detta flyttades linsen i båda riktningarna från den uppskattade fokuspositionen varefter 
en subjektiv bedömning om när bilden blev ofokuserad gjordes. Det visade sig att bilden är 
tillräckligt skarp inom ett spann på ca ±500 linspositioner kring fokus för att uppfattas som 
tillräckligt fokuserad, oavsett avståndet till objektet.  

 

4.4 Hybrid kontinuerlig autofokus 

En kontinuerlig autofokus baserad på fördelarna från den aktiva ultraljudssensorn och den 
passiva bildbehandlingen utvecklades under detta arbete. Det valdes att jobba med det 
inbyggda fokusmåttet då dessa beräkningar utförs direkt i kameran vilket innebär att tid 
sparas för varje beräkning då en bild inte behöver överföras från kameran till Matlab vilket 
tar omkring 2,5 sekunder. 
 

4.4.1 Beskrivning av utvecklad hybrid teknik 

Den hybrida kontinuerliga autofokusen bygger på att ultraljudssensorn endast används som 
ett komplement till bildbehandlingen, och ger indikation om åt vilket håll fokus kan ligga. 
Matlabkoden för denna funktion presenteras i Bilaga 3, och ett flödesdiagram presenteras i 
Bilaga 2. Läsaren rekommenderas att följa flödesdiagrammet och koden för beskrivningen av 
algoritmen i följande text. 

Den hybrida kontinuerliga autofokusen är uppdelad i fyra olika faser; en initial fas, en 
storsökningsfas, en finsökningsfas och en fokusfas. Till att börja med initieras alla variabler så 
som aktuell linsposition, fokusmått, sensorvärde, tröskelvärden etc. Därefter kontrolleras hur 
många linsförflyttningar, iterationer (TotNumit), som har gjorts. Har den kontinuerliga 
autofokusen precis startats har inga förflyttningar gjorts och algoritmen går in i 
initieringsfasen. Här jämförs nu linspositionen (LensPos) mot den linsposition som motsvarar 
det avstånd som ultraljudssensorn rapporterar (ObjPos). Är avståndet mellan linspositionerna 
väldigt litet betyder det att det optiska systemet enligt sensorn är väldigt nära fokus och 
därför väljs att använda en väldigt kort steglängd vid efterföljande fokussökning. Är 
avståndet däremot stort betyder det att systemet enligt sensorn är långt från fokus och därför 
väljs en stor steglängd till fokussökningen. När steglängden är bestämd flyttas linsen med 
denna steglängd mot linspositionen som enligt sensorn är fokus ett på förhand bestämd antal 
gånger (InitNumit), och för varje förflyttning uppdateras variablerna. När förflyttningarna är 
klara bildas ett medelvärde för fokusmåttet (FVavg) och jämförs mot begynnelsevärdet 
(FocusValue(1)). Att bilda ett medelvärde istället för att jämföra fokusmåttet efter varje 
förflyttning är ett sätt att minska brusets inverkan. Har fokusmåttet ökat betyder det att 
systemet närmat sig fokus. Har fokusmåttet däremot minskat betyder det att sensorn hade fel 
och att systemet har rört sig bort från fokus. 

När initieringsfasen är avklarad har algoritmen fått en riktning mot vilket fokus borde ligga. 
Nu jämförs fokusmåttet efter varje förflyttning. Ligger det sista fokusmåttet inom definierade 
gränsvärden (Tbig • min(FocusValue) och 1/Tbig • max(FocusValue)) märks ingen större 
förändring vilket betyder att fokus är långt borta och algoritmen går in i storsökningsfasen. 
Här flyttas linsen med stora steglängder varefter variablerna uppdateras. Innan 
linsförflyttningen kontrolleras om nästa linsposition hamnar utanför ändlägena för systemet. 
Om det är så betyder det att riktningen är fel, och därför ändras den. Är fokusmåttet mindre 
än föregående kan det betyda att fokustoppen ligger åt andra hållet och en räknare 
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(DownCount) startas. För varje förflyttning som fokusmåttet fortsätter att minska, ökas 
räknaren. Skulle fokusmåttet dock öka nollställs räknaren. Har fokusmåttet minskat för fyra 
förflyttningar i rad utan att det har kommit under ett andra tröskelvärde jämfört mot det i 
vektorn FocusValue största sparade fokusmåttet (Tff • max(FocusValue)), betyder det att 
fokus ligger åt andra hållet och linsförflyttningen byter riktning och räknaren nollställs.  

Om inte villkoren för att gå in i storsökningsfasen uppfylls betyder det att fokus kan vara 
nära. Algoritmen kontrollerar då ifall fokusmåttet har sjunkit under det andra tröskelvärdet 
och att det har sjunkit för två linspositioner i rad. Att algoritmen förutom att fokusmåttet 
sjunkit under tröskelvärdet kräver en andra sänkning görs för att minska risken att det ska 
luras att tro att det har hittat ett falskt maximum, se Figur 21. 

 
Figur 21. Vid en förändring av scenen kan det hända att den kontinuerliga autofokusen luras att tro 

att det har hittat fokus ifall t.ex. fokustoppen rör sig i samma riktning som linsen. För att minska 
risken för detta kräver algoritmen att fokusmåttet fortsätter att sjunka även för nästa linsposition för 

att det ska anse att det funnit en fokustopp. 

Om dessa villkor inte uppfylls har fokus inte hittats och algoritmen går då in i 
finsökningsfasen där en kortare steglängd används. Linsen flyttas och variablerna uppdateras 
efter varje förflyttning. Beräknas nästa linsposition hamna utanför ändlägena byter 
förflyttningen riktning. Är fokusmåttet mindre än det förra kan det betyda att fokustoppen 
precis passerats och räknaren (DownCount) startas. För varje förflyttning som fokusmåttet 
fortsätter att minska, ökas räknaren. Skulle fokusmåttet dock öka nollställs räknaren. Har 
fokusmåttet minskat för fyra förflyttningar i rad utan att det har kommit under det andra 
tröskelvärdet betyder det att fokus ligger åt andra hållet och linsförflyttningen byter riktning 
och räknaren nollställs.  

Skulle dock fokusmåttet sjunka under det andra fokusmåttet och att det fortsätter sjunka för 
nästa linsposition betyder det att fokus kan vara funnet. Räknaren nollställs då och linsen 
flyttar till den position som gett det största fokusmåttet. Fokusmåttet jämförs mot ett tredje 
och fjärde tröskelvärde (Tkf • max(FocusValue och max(FocusValue) • (2-Tkf)), och om det 
ligger inom dessa tröskelvärden är fokus funnet annars fortsätter sökningen. Bestämmer sig 
algoritmen för att fokus är funnet går den in i fokusfasen för att övervaka fokusvärdet och se 
när fokus är tappat och när en ny sökning skall initieras. Den aktuella linspositionen sparas 
(InFocusPos) samtidigt som algoritmen flaggar för att fokus är funnet (FocusFound och 
kontrollvariabeln Check). Om linspositionen stämmer överens med den position som sensorn 
rapporterar höjs en flagga (UniformPosition) och det beräknas åt vilket håll fokus har flyttats 
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sedan senaste fokus positionen (LastDirection). Är det första gången jämförs linspositionen 
mot utgångspositionen. Variablerna uppdateras och jämförs mot två gränsvärden 
(LowInFocusValue och HighInFocusValue). Överskrider (eller underskrider) fokusmåttet 
dessa gränsvärden har scenen ändrats eller så har systemet tappat fokus och flaggan för fokus 
sänks, men inte kontrollvariabeln.  

Det kan också hända att scenen ändras från ett lågfrekvent innehåll i fokus till ett högfrekvent 
innehåll ur fokus, se Figur 22. Detta resulterar i att bilden blir ofokuserad men att 
fokusmåttet inte hamnar utanför gränsvärdena varför flaggan för fokus aldrig sänks. Därför 
sker var tredje sekund, eller om sensorn indikerar en stor förändring, en kontroll att systemet 
verkligen befinner sig vid en fokustopp genom att utföra en sökning genom att flytta linsen 
500 positioner åt vardera hållet och kontrollera fokusmåttet i de positionerna. Enligt avsnitt 
4.2.2 är detta inte tillräckligt för att användaren skall uppleva det som att bilden blir 
ofokuserad, istället kan det märkas som en fluktuation i bilden. Är fokusmåttet mindre i dessa 
positioner befinner sig fortfarande fokusmåttet i en topp och systemet är fortfarande i fokus. 
Är fokusmåttet däremot större i någon av dessa punkter är systemet uppenbarligen inte i 
fokus och flaggan för fokus och kontrollvariabeln sänks.  

 
Figur 22. Ändras scenen från ett lågfrekvent innehåll i fokus, till en scen med högfrekvent innehåll ur 
fokus, kan det hända att autofokusen inte märker någon förändring av fokusmåttet. Det som förut var 

en fokustopp är inte längre det, men fokusmåttet är det samma. Detta innebär att bilden blir 
ofokuserad utan att kameran initierar en omfokusering. Därför sker var tredje sekund en sökning för 

att se att systemet verkligen befinner sig i en fokustopp. 

Sänks både flaggan för fokus och kontrollvariabeln påbörjar autofokusen direkt en ny 
fokussökning. Sänks däremot flaggan utan att kontrollvariabeln gör det kan det hända att 
objektet har närmat sig eller avlägsnat sig från kameran. Om flaggan för att linspositionen 
stämde överens med sensorn är höjd, flyttas linsen i riktning mot linspositionen som stämmer 
överens mot avståndet som rapporteras från sensorn. Om flaggan inte är höjd flyttas linsen i 
riktning med den senaste förflyttningen av fokus. Fokusmåttet jämförs sedan i dessa 
positioner mot gränsvärdena för fokus igen. Är fokusmåttet inom gränsvärdena är systemet 
återigen i fokus varför flaggan höjs och variabeln för fokusförflyttningen uppdateras varefter 
fokusmåttet återigen börjar övervakas. Är fokusmåttet inte inom gränsvärdena töms vektorn 
för fokusmåtten så att de gamla värdena inte ska påverka den nya sökningen som nu initieras. 
Gränssnittet illustreras i Figur 23 som det ser ut då systemet befinner sig i fokus.  
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Figur 23. När systemet är i fokus övervakas fokusmåttet kontinuerligt och jämförs mot gränsvärden 

för att avgöra om fokus är tappat och en ny sökning ska initieras. Dessa gränsvärden visas i 
gränssnittet som två streck. Var tredje sekund görs även en sökning i omkringliggande linspositioner 
för att avgöra att systemet verkligen befinner sig i en fokustopp. Detta syns i figuren som två dalar. 
Att det blir en dal innebär just att systemet befinner sig i fokus. I figuren syns även hur autofokusen 
hittat fokus, då det sker en kraftig minskning av fokusmåttet efter att linsen passerat fokustoppen. 

4.4.2 Val av parametrar 

Steglängderna för de olika sökningsfaserna valdes till 250 linspositioner för finsökningsfasen 
respektive 1000 linspositioner för storsökningsfasen. Valet för den större steglängden 
baserades på undersökningarna som visade att ett linsspann på 1000 linspositioner gav 
acceptabel fokus, se avsnitt 4.2.2, vilket alltså borde betyda att autofokusen inte bör missa 
fokus då åtminstone en linsposition bör ge fokuserad bild även om fokustoppen är liten. Att 
välja 250 linspositioner för finsökningen visade sig passa bra då det är en halv multipel av 
sökningen på 500 linspositioner som sker var tredje sekund. Detta skall garantera att 
finsökningen verkligen hittar fokustoppen och att fokusmåttet sjunker när denna sökning görs 
och att inte en omsökning initieras i onödan. 

Tröskelvärdena valdes till Tbig = 1,4, Tff = 0,65 och Tfk = 0,55. Dessa parametervärden 
testades fram men är justerbara och bör trimmas in mer grundligt, framförallt om ett nytt 
fokusmått väljs. Vektorerna som sparar de senaste fokusmåtten och linspositionerna valdes 
att innehålla de sex senaste värdena. Dessa vektorer får inte vara för små då det i så fall kan 
vara svårt att tyda trenden, men inte heller för stora då för gamla fokusmått kan störa 
sökningen. Antalet iterationer för initieringsfasen valdes till fyra. 

 



 

 
29 

 

5. Resultat 
Detta kapitel presenterar en utvärdering av olika fokusmått för tillämpning i IR-kamera samt 
utvärderingar av de utvecklade teknikerna.  

5.1 En jämförelse av fokusmått 

För att hitta en korrekt linsposition för fokus krävs ett robust och pålitligt fokusmått, se 
avsnitt 2.2.1. Många olika fokusmått beskrivs i litteraturen, och dessa presterar olika bra 
beroende på tillämpningar och krav. För att avgöra hur bra det i kameran inbyggda 
fokusmåttet står sig mot i litteraturen rekommenderade fokusmått gjordes en jämförelse av 
sex olika fokusmått för fyra olika scener med fyra olika typfall. Den första scenen 
representerar fallet med väldefinierade kanter och höga kontraster och innehåller konturen av 
en monitor av TFT typ sett lite från sidan. Den andra scenen representerar motsatsen, låga 
kontraster och högt brus, och representeras av en löst hängande strömkabel. Scen tre 
innehåller fallet med multipla fokustoppar och representeras av två telefoner på laddning på 
olika avstånd från kameran. Den sista scenen innehåller en blandning av skarpa kanter och 
diffusa övergångar, och representeras av kranarna till en vattenkylare. Storleken på bilderna 
som analyserades var 128 x 64 pixlar och utgjordes av en ruta i mitten av scenen, se Figur 24. 
De fokusmått som jämfördes mot det inbyggda fokusmåttet var fokusmåtten enligt 
Tenengrad, standard avvikelsen, Energy Laplace, Vollath´s F4 och Vollath´s F5. Dessa 
beskrivs i avsnitt 2.2.1. Grafer över fokusmåtten för de olika scenerna presenteras i Bilaga 1. 

 
Figur 24. För att jämföra olika fokusmått mot det i kameran inbyggda måttet användes fyra olika 
scener. Från vänster; en monitor med skarpa kanter, en strömkabel med låga kontraster och högt 

brus, två telefoner på olika avstånd från kameran samt kranarna till en vattenkylare. 

För den första scenen lyckades alla fokusmått utom Vollath’s F4 hitta fokus. Bäst presterade 
det inbyggda måttet och Tenengrad med distinkta toppar utan lokala maxima. Trenden går 
också att urskilja även långt från fokus vilket gör det lätt att avgöra åt vilket håll linsen skall 
flyttas. Bra presterade även Vollath’s F5 och standard avvikelsen med tydliga trender, men 
med mindre distinkta toppar vilket innebär att det är svårare att avgöra när fokus är nära. 
Energy Laplace hittade också fokus men där gick inte trenden att urskilja förrän linsen 
kommit nära fokus. 

För den andra scenen var det bara Tenengrad och energy Laplace som lyckades hitta fokus. 
För energy Laplace är dock fokusmåttet kraftigt påverkat av brus, och vid upprepade försök 
hittades inte alltid fokus. För Tenengrad är fokustoppen inte lika distinkt som i den första 
scenen, och trenden försvinner ut mot ändläget då bruset tar över.  

För den tredje scenen lyckades det inbyggda måttet, standard avvikelsen, Tenengrad och 
energy Laplace alla hitta de bägge fokustopparna. Energy Laplace och standard avvikelsen 
valde att fokusera på den närmsta telefonen, medan fokustoppen för den bakersta toppen var 
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tydligast med Tenengrad. För det inbyggda måttet var topparna rätt likvärda, och vilken topp 
som blev störst kunde variera mellan olika mätningar. Vollath’s F5 lyckades hitta den bakre 
telefonen, men missade den första fokustoppen. Bäst presterade dock Tenengrad som visade 
distinkta toppar och en tydlig trend över hela linsspannet. Även standard avvikelsen hade en 
entydig trend, vilket de andra saknade då bruset blev tydligt ut mot ändlägena.  

För den sista scenen lyckades alla fokusmått hitta fokus. Även här presterade dock Tenengrad 
bäst då den uppvisade minst brus i signalen. Dock förekom även för Tenengrad lokala 
maxima, om än väldigt små. 

Resultatet visar att det fokusmått som presterar bäst är Tenengrad. För en tydligare jämförelse 
mellan Tenengrad och det inbyggda måttet plottades dessa en gång till för samma scener, 
denna gång i samma graf. För att göra dem jämförbara normaliserades fokusmåtten genom att 
dividera dem med det för sökningen maximala fokusmåttet. Dessa grafer presenteras i Bilaga 
1. Jämförelsen visade på ett mer överskådligt sätt hur Tenengrad uppvisar mindre brus och 
således tydligare trender samt mer distinkta toppar än det inbyggda fokusmåttet. Det är dock 
också det mest tidskrävande av fokusmåtten, då analysen av en bild i Matlab tar omkring 0,6 
sekunder att jämföra mot t.ex. Vollath’s F5 och F4 som tar omkring 1 millisekund. Standard 
avvikelsen tar ca 0,1 sekund och energy Laplace tar ca 0,3 sekunder. Hur lång tid det 
inbyggda fokusmåttet är okänt då det ej är känt exakt hur den algoritmen ser ut.  
 

5.2 Utvärdering av tekniker för kontinuerlig autofokus  

 
5.2.1 Aktiv kontinuerlig autofokus 

Denna teknik hade en hel del nackdelar. Sensorn hade problem att detektera objekt om inte 
ljudsignalen föll in på objektet i en rät vinkel. Detta innebar att ljudet inte reflekterades direkt 
tillbaka till sensorn utan kunde leda till felaktiga ekon och helt felaktiga mätvärden eller att 
sensorn missade objekten helt, se Figur 25.  

 
Figur 25. Faller inte ljudet in på objektet i en rät vinkel kan det leda till felaktiga eller förlorade ekon. 

Räckvidden för sensorn var begränsad till 6,45 meter vilket ledde till att objekt på längre 
avstånd inte kunde detekteras. Utöver detta var loben dessutom väldigt bred vilket resulterade 
i att den kontinuerliga autofokusen kunde upptäcka och fokusera på objekt som låg precis 
utanför bilden, vilket således resulterar i en ofokuserad bild. MaxBotix® Inc erbjuder dock 



 

 
31 

 

alternativa sensorer med smalare lober vilka skulle kunna vara bättre alternativ. 
Detekteringsmönstret för de olika sensorerna presenteras i Tabell 4. Tabellen visar t.ex. att 
sensorn EZ3 för en kil med en diameter på 3,25 tum, vid en matningsspänning på 3,3 V, har 
ett ca 50% smalare men ca 10% kortare detekteringsmönster än den i arbetet använda sensorn 
EZ1. Trots att tekniken hade stora problemen uppvisade det dock en väldig snabbhet och 
hittade snabbt fokus då det faktiskt registrerade objektet på korrekt sätt. 

Tabell 4. Detekteringsmönstret för de olika ultraljudssensorerna från MaxBotix® Inc. 
Detekteringsmönstret plottas för fyra olika tjocka kilar. Avståndet är en fot per ruta. 

 
 

5.2.2 Hybrid kontinuerlig autofokus 

En utvärdering liknande den som gjordes på Canon kameran gjordes för den hybrida 
kontinuerliga autofokusen. På detta sätt gjordes också en direkt jämförelse mot densamma. 
En jämförelse av hastigheterna gick dock inte att utföra då autofokusen lider av en 
fördröjning i och med att kameran kommunicerar med PC:n och Matlab. Samma testfall som 
användes i utvärderingen av Canon kameran användes. Dock var inte alla testfall tillämpbara 
och vissa modifieringar var tvunget att göras. Som testobjekt används två kylflänsar (varav 
den ena med hög reflektivitet) som varit placerade i frysfack. Testfallen och resultatet 
presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Beskrivning av testfall resultat för utvärdering av utvecklad hybrid teknik. 

Testfall Beskrivning 
1 Centrerat objekt rör sig mot och ifrån kameran 

Utförande: Fokuserat testobjekt. Närma och avlägsna sedan testobjektet 
kameran.  

Resultat: Kameran upptäcker när bilden blir ofokuserad och initierar en 
omfokusering. Sensorn är inte alltid överrens med linspositionen. Kameran 
väljer dock oftast att gå åt rätt håll. Går den åt fel håll missar den ibland 
trenden och fortsätter således att söka hela vägen till ändläget och tillbaka 
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innan den hittar fokustoppen igen.   

2 Kamerans reaktion på färger 

Utförande: Ej tillämpbart då en IR-kamera ej är känslig för 
elektromagnetisk strålning i det synliga spektrat. 

3 Förändring av scenen 

Utförande: Flytta bilden från en fokuserad scen till en annan i ett annat 
plan. Utför testet snabbt och långsamt. 

Resultat: Kameran känner av scenförändringen och initierar en 
omfokusering. Väljer oftast att söka åt fel håll då inte sensorn hela tiden 
registrerar det främre objektet och således inte kan ge någon riktning, vilket 
innebär att kameran går i riktningen för senaste fokus förflyttningen. Missar 
ibland trenden och fortsätter till ändläget för att vända. Väljer vid något 
tillfälle konstig fokusposition men korrigerar själv efter tre sekunder. Kan 
kanske bero på den höga reflektiviteten i objektet? Är mer benägen till att 
initiera en ny sökning än Canon kameran, dvs. större känslighet. 

4 Förändringar i scenen 

Utförande: Fokuserad bakgrund. Flytta sedan ett objekt (i detta fall en 
penna) genom scenen, nerifrån och upp och från vänster till höger. 

Resultat: Förflyttar man pennan genom bilden på ett lite större avstånd gör 
kameran ingen sökning utan behåller bakgrunden i fokus. Förflyttar man 
pennan genom bilden väldigt nära kameran tar den upp större del av bilden 
och fokusmåttet sjunker under gränsvärdet vilket leder till att kameran 
initierar en sökning. Flyttar man pennan väldigt sakta genom scenen kan 
kameran hinna flytta linsen en längre sträcka och tappar fokus men även 
trenden vilket innebär att den fortsätter till ändläget innan den vänder 
tillbaka. Märker också att kameran varnas av sensorn när pennan (och 
handen som håller pennan!) närmar sig scenen vilket leder till att kameran 
gör en liten sökning i närområdet men väljer att behålla bakgrunden i fokus.   

5 Kontinuerlig förskjutning av fokusplanet 

Utförande: Lägg testobjektet platt på ett bord. Fokusera längst ned på 
objektet i ca 45 graders lutning. Vinkla sedan upp kameran så fokus planet 
förflyttas upp längs testobjektet. 

Resultat: Kameran upptäcker när bilden bli ofokuserad och initierar en 
omfokusering. Kameran följer med fokusförflyttningen bra då den hela 
tiden söker i riktningen av senaste fokusförflyttningen. Byter man dock 
riktning söker den av samma anledning åt fel håll, men upptäcker oftast 
detta och byter sökriktning. Rör man dock kameran för snabbt kan den 
tappa trenden och fortsätter då till ändläget innan den vänder tillbaka. 
Flyttar man kameran långsamt flyter det på riktigt bra utan att kameran går 
förbi fokus och tillbaka! 

6 Fokusområden 

Utförande: Ointressant. Då den kontinuerliga autofokusen är egenutvecklad 
är det redan känt hur fokusområdet ser ut. 
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Testerna visade att fokusmåttet inte är optimalt då trenden ofta försvann och övergick i brus 
då linsen kom en bit från fokus. Detta betyder att kameran kan söka i fel riktning och inte 
upptäcka att fokus ligger åt andra hållet. Istället sökte den av hela linspannet till ändläget och 
tillbaka vilket tog mycket tid och kan uppfattas som väldigt störande. Detta visade att till 
skillnad från en enkel autofokus (som endast utförs på begäran) är det för den kontinuerliga 
autofokusen väldigt viktigt med en tydlig trend. Testerna visade också att den externa 
ultraljudssensorn inte var särskilt pålitlig. Störst nytta gjorde den i fall 1, men även här 
indikerade den ofta fel riktning då den blev störd av andra objekt eller om objektet var vinklat 
så att ljudet studsade iväg. I fall tre var den helt obrukbar då hela tiden det främre objektet 
registrerades. Istället initierades ofta små sökningar kring fokus då sensorn rapporterade stora 
ändringar av avståndet fast inget ändrades i bilden, vilket kan uppfattas som störande. 

I testfall ett och fem presterade den kontinuerliga autofokusen oftast väldigt bra och följde 
med fint i förflyttningen. Undantaget var i testfall ett då sensorn efter att ha stämt överens 
med linspositionen indikerade en sökning i fel riktning vid en omfokusering. Annars följde 
kameran riktningen för den senaste fokusförflyttningen vilket fungerade väldigt bra om 
fokusförflyttningen inte bytte riktning. Autofokusen upptäckte dock oftast i dessa fall att det 
var på väg åt fel håll och bytte då riktning. 

I testfall tre presterade dock inte autofokusen lika bra. Här sökte det oftast i fel riktning när 
fokus bytte plan fram och tillbaka då sensorn hela tiden registrerade avståndet till det främre 
objektet. Inte heller kände det av trenden vilket betydde att den ofta sökte av hela linsspannet 
i fel riktning innan den hittade fokus. 

Vid något tillfälle bestämmer sig autofokusen för en felaktig fokusposition med lågt 
fokusmått vilket ledde till att det inte blev lika känslig för förändringar i scenen (då 
fokusmåttet för en ofokuserad bild inte ändras särskilt mycket om innehållet ändras). Detta 
upptäcktes dock vid sökningen som skedde var tredje sekund. Vid något tillfälle valde 
kameran också felaktigt att byta riktning på linsförflyttningen då autofokusen räknat till fyra 
negativa fokusmåttsförändringar. Detta kom sig av att fokusmåttet är så pass bruskänsligt och 
att fokusmåttet av en slump minskade i bruset för fyra positioner i rad. I vissa fall upplevdes 
autofokusen också vara för känsligt för förändringar i scenen, och för benäget att initiera en 
omfokusering. 

Då autofokusen som tidigare nämnts lider av en fördröjning i och med kommunikationen 
med datorn var det svårt att göra någon direkt jämförelse mot hastigheten för Canon kameran. 
Däremot gick det tydligt att se att Canon kameran hela tiden hade större överblick över åt 
vilket håll fokus låg och gick inte lika ofta åt fel håll, i alla fall inte så det märktes. Detta 
berodde nog delvis på en bättre extern sensor, men även på ett bättre och robustare fokusmått. 
Kanske förekom dessutom mer brus i IR-kameran. I likhet med Canon kameran tillät 
autofokusen en viss oskärpa innan den omfokuserade, men detta kan styras med 
parametervärdena.  
 

5.3 Uppskattad hastighet för den hybrida kontinuerliga autofokusen 

Dagens inbyggda autofokus flyttar linsen från ändläge till ändläge på ca 1,5 sekunder. Under 
denna förflyttning uppdateras fokusmåttet i mjukvaran ca 30 gånger, vilket alltså ger en 
uppdateringsfrekvens på 20 Hz. Detta innebär också att då minsta respektive största 
linspositionen fås från kameran som 28847 och 52046 så är steglängden som används: 

 800
30

2884752046
≈

−
              (18) 
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Detta betyder att den kontinuerliga autofokusen med samma uppdateringsfrekvens skulle 
kunna röra linsen minst lika snabbt under storsökningsfasen med steglängden 1000 
linspositioner, men långsammare när den närmar sig fokus under finsökningsfasen med 
steglängden på 250 linspositioner, se avsnitt 4.4.2.  

För att ta reda på hur snabb den utvecklade kontinuerliga autofokusen skulle kunna vara 
gjordes några tester för olika fall. Kameran flyttades från en scen i fokus till en annan på ett 
annat avstånd och antalet linsförflyttningar räknades. Det noterades också om den initiala 
linsförflyttningen gick i rätt riktning och om trenden i sådana fall upptäcktes och riktningen 
kunde ändras till den rätta, se tabell 6. Den uppskattade tiden beräknades då 
uppdateringsfrekvensen är 20 Hz enligt: 

         
gsfrekvensuppdaterin

ngarförflyttni
 tidUppskattad =              (19) 

Tabell 6. Testfall för uppskattning av tid 

Testfall Utgångsposition Fokusposition Förflyttningar Initial  
riktning 

Upptäckt 
 trend? 

Uppskattad 
tid 

1 44411 49836 53 Fel Nej 2,65 s 

2 42180 45893 31 Fel Ja 1,55 s 

3 42220 45997 11 Rätt - 0,55 s 

4 34194 50406 34 Fel Nej 1,70 s 

5 35012 50354 26 Rätt - 1,30 s 

Fall ett representerar ett s.k. ”worst case scenario” med väldigt många linsförflyttningar 
innan fokus hittades. Linsen flyttades här över nästan hela linsspannet fram och tillbaka innan 
fokus hittades. Detta resulterade i 53 linsförflyttningar och en uppskattad tid på 2,65 
sekunder. Det kan dock noteras att de sista 15 linsförflyttningar skedde med liten steglängd 
då fokus trimmades in, vilket betyder att under de sista 0,75 sekunderna var bilden relativt 
skarp. En fokusering bör således aldrig ta mer än tre sekunder (förutsatt att det faktiskt finns 
något objekt att fokusera på). 

Fokusmåttet beräknas i kamerans FPGA krets och uppdateras där i 30 Hz. Vid en enkel 
autofokusering använder mjukvaran detta fokusmått för att beräkna en linsposition, och här 
uppdateras fokusmåttet i 20 Hz. Viktigt att tänka på är att då en enkel autofokusering utförs 
av kameran sätts andra processer i processorn att vila tills fokus är funnet då denna process 
får hög prioritet och kräver mycket beräkningar. Det skulle alltså inte fungera för den 
kontinuerliga autofokusen att hela tiden uppdatera fokusmåttet i mjukvaran med samma 
frekvens, då dessa processer i sådana fall skulle ligga vilandes under hela den tiden. Istället 
kan man tänka sig att fokusmåttet under fokusfasen i mjukvaran endast uppdateras ungefär 
två gånger i sekunden för att ge plats åt andra processer, men går under sökningen upp till 
samma uppdateringsfrekvens som den enkla autofokuseringen. 
 

5.4 Fokuskvalité för den hybrida kontinuerliga autofokusen 

För att få ett mått på hur bra den kontinuerliga autofokusen hittade fokus gjordes en 
mappning av fokusmåttskurvan för fokussökningen mot den ”exakta” kurvan för fokusmåttet. 
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En ”exakt” kurva representeras här av fokusmåttskurvan för 200 linspositioner, vilket 
motsvarar en steglängd på ungefär 115 linspositioner. Kurvan beskriver fokusmåttet för en 
scen med höga kontraster och uppvisar en tydlig trend över hela linsspannet.  

Sökningen började från närläget och mappningen visade hur sökningen följde trenden och 
upptäckte toppen tre linsförflyttningar efter densamma, se Figur 26. En förstoring av 
fokustoppen visar vilken position som den kontinuerliga autofokusen bestämmer sig för är 
fokus, se Figur 27. En jämförelse mot den ”exakta” kurvan visar att autofokusen missar fokus 
med ca 30 linspositioner, vilket får ses som att det hittar exakt fokus. Autofokusen bestämmer 
sig för en fokusposition genom att flytta linsen till den position som under sökningen hade 
högst fokusmått. Med en steglängd på 250 linspositioner vid finsökningen innebär det att 
autofokusen aldrig bör missa fokustoppen med mer än 125 linspositioner, vilket med tanke på 
skärpedjupet, se avsnitt 4.2.2, får ses som fullt tillräckligt. En alternativ lösning är att 
autofokusen efter att ha passerat fokustoppen interpolerar fram en linsposition för fokus.  

       
Figur 26. Mappning av fokussökningen mot den ”exakta” fokusmåttskurvan. Den ”exakta” kurvan 

representeras här av fokusmåttskurvan för 200 linspositioner  
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Figur 27. En förstorig av fokustoppen visar att autofokusen missa fokus med ca 30 linspositioner 

vilket får ses som att det hittar exakt fokus. 
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6. Slutsats 
Detta arbete har visat att de tekniker som används i konventionella kameror i de flesta fall 
också går att tillämpa i en IR-kamera. Det vanligaste verkar vara att kamerorna använder sig 
av passiva tekniker. Att likt en ESR kamera använda sig av en fasdetekteringssensor i 
kamerahuset verkar dock vara en alldeles för komplicerad och dyr lösning för att tillämpa i en 
IR-kamera, och är således ej en lämplig lösning. Däremot kan man tänka sig att likt den 
utvärderade Canon kameran använda sig av en extern fasdetekteringssensor för att beräkna ett 
ungefärligt avstånd till objektet.  

Att passivt analysera bildinnehållet verkar däremot som en mycket bra lösning då allt som 
behövs redan finns i kameran. Olika fokusmått har jämförts och det visade sig att det finns ett 
fokusmått som presterar bättre än det i kameran inbyggda fokusmåttet som idag används för 
den enkla autofokuseringen. Fokusmåttet enligt Tenengrad gav mycket distinktare toppar och 
uppvisade mindre bruskänslighet och mycket tydligare trender. Det rekommenderas därför att 
byta fokusmått till detta, då det skulle innebära både att risken för att linsen går åt fel håll och 
att det av misstag skulle byta riktning skulle minska. Att programmera detta till kamerans 
FPGA skulle också innebära att algoritmernas beräkningstider inte skulle vara något problem. 

Den utvecklade aktiv kontinuerliga autofokusen visade sig inte fungera särskilt bra. 
Ultraljudssensorn hade för stora brister och var alldeles för opålitlig. Det skulle därför 
rekommenderas att hitta en bättre avståndsmätare eller att slopa den externa sensorn helt och 
istället bara bygga autofokusen på passiv bildbehandling. Ett fokusmått som ger en 
tillräckligt tydlig trend skulle räcka för att ge riktningen för linsförflyttningen.  

Den hybrida kontinuerliga autofokusen visade sig däremot fungera relativt bra. Autofokusen 
hittar i de allra flesta fall fokus och känner när det är dags att omfokusera. Kanske är det till 
och med lite för känsligt för förändringar i bilden och initierar en ny sökning i onödan. Det är 
dock svårt att förutse exakt hur det skulle uppträda i kameran då uppdateringsfrekvensen av 
fokusmåttet skulle bli mycket högre. Det kan då tänkas att vissa villkor måste ändras, t.ex. 
villkoren för när fokus är tappat för att få in en tröghet i autofokusen så att kameran inte 
omfokuserar i onödan.  

Kraven som den hybrida kontinuerliga autofokusen ställer på kameran är att den ska ha en 
fokusmotor med återkoppling av positionen. Den måste också ha tillräcklig processorkraft för 
att kunna räkna på och uppdatera fokusmåttet med tillräckligt hög frekvens. Det 
rekommenderas därför att kameran har en FPGA krets för detta ändamål. 
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7. Diskussion 

7.1 Om arbetet 

Tekniker för kontinuerlig autofokus kan se olika ut, men i grunden är funktionen densamma, 
att känna när det är dags att omfokusera och sedan så snabbt som möjligt finna nytt fokus. I 
detta arbete utvecklades en kontinuerlig autofokus som med hjälp av bildbehandling 
utnyttjade ett fokusmått för att finna fokus och tala om när det var dags att omfokusera. Den 
efterföljande fokussökningen skedde sedan med fasta steglängder, men man skulle också 
kunna tänka sig en autofokus med variabel steglängd. Fokussökningen skulle kunna ske med 
en fast men lite längre steglängd, utan olika sökfaser, där den kontinuerliga autofokusen efter 
att det upptäckt att det passerat fokus interpolerar fram en linsposition. Man skulle också 
kunna tänka sig en kontinuerlig autofokus som på ett bättre sätt utnyttjade en extern 
avståndssensor, men för detta skulle en bättre sensor vara att önska. 

Att finna information om hur kontinuerlig autofokus fungerar i kommersiella kameror visade 
sig av förklarliga skäl vara svårt då kameratillverkarna inte gärna offentliggör sina lösningar. 
Den information som gick att tillgå var istället till största del artiklar publicerade av 
universitet och forskare och behandlade då främst enkel autofokusering. Att analysera en 
traditionell videokamera gav inga direkta svar på hur den fungerade, men med stöd av de 
studerade artiklarna gick det att få ledtrådar till om hur autofokusen skulle kunna fungera.  

Att den aktiva kontinuerliga autofokusen skulle ha problem var på förhand väntat då 
nackdelarna med en ultraljudssensor var kända, men det var intressant att se hur pass snabbt 
och exakt det ändå var när det väl fungerade och hittade objektet. Den hybrida kontinuerliga 
autofokusen fungerade i de allra flesta fallen bra och uppvisade en stor potential, men att 
däremot förvänta sig att det skulle fungera lika bra som autofokusen i den analyserade 
videokameran var dock inte att räkna med, och vissa skillnader var tydliga. Videokameran 
fungerade dock som en bra referens och förhoppningsvis kan vidare utveckling ge en lika 
robust teknik. 

 

7.2 Fortsatt arbete 

För vidare utveckling av den kontinuerliga autofokusen rekommenderas att byta fokusmått 
till fokusmåttet enligt Tenengrad. Tröskelvärden och parametrar kommer att behöva trimmas 
in då autofokusen implementeras direkt i kameran och uppdateringsfrekvensen av 
fokusmåttet ökar. Beroende på hur autofokusen reagerar på övergången till ett nytt fokusmått 
och den ökade uppdateringsfrekvensen kommer algoritmen behöva uppdateras och villkoren 
för de olika fasövergångarna kommer att behöva ses över. Kanske räcker det då t.ex. inte 
längre med att ställa kravet att fokusmåttet måste minska för två lionspositioner i rad för att få 
en stabil kontinuerlig autofokus som inte luras till felaktiga fokuspositioner. Det är inte heller 
önskvärt att ha en överkänslig autofokus som initierar omfokuseringar i onödan.  

Hållfastheten för mekaniken i kameran kommer också behöva analyseras. Vad innebär t.ex. 
en kontinuerlig autofokus för antalet linsförflyttningar till skillnad från om användaren 
istället utför enkla autofokuseringar vid scenförändringar? Vad innebär det för livslängden på 
fokusmotorn? 

Det kan också vara intressant att titta vidare på multipla fokusområden. Detta skulle kunna ge 
en bättre överblick om vad som händer i bilden och var olika föremål befinner sig. Det skulle 
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också kunna ge en indikation om hur objekt rör sig genom scenen, och ge fler möjligheter att 
styra systemet.  

Det rekommenderas också att byta sensor alternativt att slopa den helt och bygga den 
kontinuerliga autofokusen på enbart bildbehandling. Det kan vara intressant att söka vidare 
efter en extern fasdetekteringssensor. Dessa förekommer förutom i Canon kameran även i 
andra digitalkameror. Även en laseravståndsmätare skulle kunna vara av intresse, då den 
skulle vara väldigt exakt och mer robust än en ultraljudssensor. Nackdelen med en sådan 
skulle dock vara att den endast mäter avståndet till ett väldigt begränsat område och skulle 
således ge problem att fokusera på t.ex. en stolpe eller ett fackverk. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Jämförelse av fokusmått 

För att avgöra vilket fokusmått som lämpar sig bäst för tillämpning i en IR-kamera gjordes en 
utvärdering av sex olika fokusmått för fyra olika scener. Den första scenen representerar 
fallet med väldefinierade kanter och höga kontraster och innehåller konturen av en monitor 
av TFT typ sett lite från sidan. Den andra scenen representerar motsatsen, låga kontraster och 
högt brus, och representeras av en löst hängande strömkabel. Scen tre innehåller fallet med 
multipla fokustoppar och representeras av två telefoner på laddning på olika avstånd från 
kameran. Den sista scenen innehåller en blandning av skarpa kanter och diffusa övergångar, 
och representeras av kranarna till en vattenkylare. För en tydligare jämförelse mellan de bäst 
presterande fokusmåtten, Tenengrad och det inbyggda måttet, plottades dessa en gång till för 
samma scener, denna gång i samma graf. För att göra dem jämförbara normaliserades 
fokusmåtten genom att dividera dem med det för sökningen maximala fokusmåttet. Resultatet 
visade att det var fokusmåttet enligt Tenengrad som presterade bäst. 

 
Scen 1 
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Scen 2 
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Scen 3 
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Scen 4 
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Jämförelse av Tenengrad och inbyggt fokusmått 
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Bilaga 2. Flödesdiagram för hybrid kontinuerlig autofokus 

Beskrivning av den hybrida kontinuerliga autofokusen i form av ett flödesdiagram. 
Autofokusen använder sig av en ultraljudsavståndssensor och bildbehandling och presenteras 
utförligt i avsnitt 4.4. 
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Bilaga 3. Matlabprogram för hybrid kontinuerlig autofokus 

Beskrivning av den hybrida kontinuerliga autofokusen i form av Matlab koden. Mycket 
befintlig kod för styrning av kameran har används och presenteras inte här. 
 

function HybridAF(hObject, handles) 

  
% Continuous autofocus that combines an ultrasonic sensor and image 

analysis 

  
% INITIATE 
%_________________________________________________________________________% 
% Create serial communication object 
s1 = serial('COM1'); 
% Set terminator to carriage return 
set(s1,'Terminator', 'CR'); 
% Connect to serial device. 
fopen(s1);  
% Get object distance according to ultrasonic sensor 
ObjAvst(1,6) = GetObjAvst(hObject, handles, s1); 
% Get lensposition for that distance 
ObjPos(1,6) = CalcPosition(hObject, handles, ObjAvst(end)); 
% Get focus value 
FocusValue(1,6) = GetFocusValue(hObject, handles); 
% Get lensposition 
LensPos(1,6) = 

res_handle3(handles.camera.cameraHandle,'.system.focus.position','get','int

', 'N/A', handles.param.maxTry); 
% In focus position 
InFocusPos = LensPos; 

  
% FLAGS & VARIABLES 
%_________________________________________________________________________% 
% flag if system is focused 
FocusFound = 0; 
% flag if sensor and focusvalue trend points in the same direction 
UniformPosition = 0; 
% flag if near focus 
NearFocus = 0; 
% Number of iterations for initial state 
InitNumit = 1.6; 
% Number of total iterations 
TotNumit = 0; 
% Threshold for Big search state 
Tbig = 1.4; 
% Threshold for found focus 
Tff = 0.65; 
% Threshold for kept focus 
Tkf = 0.55; 
% Counter for number of iterations in a row with negative trend 
DownCount = 0; 
% Step size in Big search state 
BigStep = 1000; 
% Step size in Fine search state 
SmallStep = 250; 
% Number of plotting data 
plotsize = 20; 
% Variable that controls direction of lensmovement 
LastDirection = 1; 
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% MAIN 
%_________________________________________________________________________% 

  
% While C-AF activated 
while get(hObject,'Value') == 1; 
    if TotNumit <= InitNumit 
        state = 'Initial'; 
    elseif FocusValue(end) < Tbig * min(FocusValue) &&  FocusValue(end) > 

1/Tbig * max(FocusValue)  
        state = 'BigSearch'; 
        if DownCount == 4 
           DownCount = 0; 
           Direction = -1; 
        elseif FocusValue(end) < FocusValue(end-1)  
           DownCount = DownCount + 1; 
           Direction = 1; 
        else 
           DownCount = 0; 
           Direction = 1; 
        end 
    elseif (FocusValue(end) < FocusValue(end-1)) && (FocusValue(end-1) <= 

Tff * max(FocusValue)) 
        DownCount = 0; 
        % Set lensposition to position with maximum value in Focusvalue 
        setLensPosition(hObject, handles, LensPos(find(FocusValue == 

max(FocusValue)))); 
        TotNumit = TotNumit + 1; 
        [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = UpdateValues(hObject, 

handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, plotsize); 
        if FocusValue(end) > Tkf * max(FocusValue) && FocusValue(end) < 

max(FocusValue) * (2-Tkf) 
           state = 'InFocus'; 
           % Save in-focus position 
           InFocusPos = InFocusPos([2:end 1]); 
           InFocusPos(end) = LensPos(end); 
        else 
           state = 'AF Start';  
        end 
    else  
        state = 'FineSearch'; 
        if DownCount == 4 
           DownCount = 0; 
           Direction = -1; 
        elseif FocusValue(end) < FocusValue(end-1)  
           DownCount = DownCount + 1; 
           Direction = 1; 
        else 
           DownCount = 0; 
           Direction = 1; 
        end 
    end 

  

     
    switch state 

                   
        case {'Initial'}     
            % INITIAL STATE 
            % When a first movement is needed (for example directly after  
            % CAF is activated or when focus is lost)to determine in which 
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            % direction focus is located, move lens towards distance 
            % reported from the ultrasonic sensor. Calculate an average 
            % value of focusvalue for the initial search to determine if 
            % sensor pointed in right direction. 

             
            if TotNumit == 0; 
                if ObjPos(end) - LensPos(end) ~= 0 
                    InitDirection = ObjPos(end) - LensPos(end); 
                else 
                    InitDirection = LensPos(end)-(handles.max - 

handles.min)/2; 
                end 
            elseif TotNumit == InitNumit 
                FVavg = sum(FocusValue(end-TotNumit:end))/TotNumit; 
                if sign(FVavg - FocusValue(end-TotNumit)) ~= 0 
                    InitDirection = InitDirection * sign(FVavg - 

FocusValue(end-TotNumit)); 
                end 
            end 

             
            if abs(InitDirection) > 200 && abs(InitDirection) < 2000 
                setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + 

InitDirection); 
            elseif abs(InitDirection) < 200 
                setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) - 

sign(InitDirection)*SmallStep); 
            else 
                setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + 

sign(InitDirection)*BigStep); 
            end 

             
            TotNumit = TotNumit + 1; 
            [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = UpdateValues(hObject, 

handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, plotsize); 
            % Print state 
            str = sprintf('State: Initial'); 
            set(handles.PlotInfoText, 'string', str) 

         

             
        case {'BigSearch'} 
            % BIG SEARCH STATE 
            % While the trend is positive and there is no big change of the 
            % focusvalue, move the lens with big steps.             

             
            Direction2 = sign(LensPos(end)-LensPos(end-1)); 
            if Direction2 == 0 
                Direction2 = LastDirection; 
            end 

             
            if LensPos(end) + Direction * Direction2 * BigStep > 

CalcPosition(hObject, handles, 20) || LensPos(end) + Direction * Direction2 

* BigStep < CalcPosition(hObject, handles, 0.32) 
                Direction = Direction * -1; 
            end 

       
            setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + Direction * 

Direction2 * BigStep); 
            TotNumit = TotNumit + 1;             
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            [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = UpdateValues(hObject, 

handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, plotsize); 

  
            % Print state 
            str = sprintf('State: BigSearch'); 
            set(handles.PlotInfoText, 'string', str) 

  

             
        case {'FineSearch'} 
            % FINE SEARCH STATE 
            % When the change in focusvalue is big, move with a smaller  
            % step size. If the trend is negative three iterations in a 
            % row, change direction and move with trend.             
            % Determine if to move in direction of trend or not 

           
            Direction2 = sign(LensPos(end)-LensPos(end-1)); 
            if Direction2 == 0 
                Direction2 = LastDirection; 
            end 

             
            if LensPos(end) + Direction * Direction2 * SmallStep > 

CalcPosition(hObject, handles, 20) || LensPos(end) + Direction * Direction2 

* SmallStep < CalcPosition(hObject, handles, 0.32) 
                Direction = Direction * -1; 
            end 

         
            setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + Direction * 

Direction2 * SmallStep);                         
            TotNumit = TotNumit + 1; 
            [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = UpdateValues(hObject, 

handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, plotsize); 

            
            % Print state 
            str = sprintf('State: FineSearch \n Downcount=%d',DownCount); 
            set(handles.PlotInfoText, 'string', str)      

            

             
        case {'InFocus'} 
            % IN-FOCUS STATE 
            % If decided that in focus, supervise focusvalue to decide if 
            % scene changes and focus is lost. If so, and the sensor and 
            % focusvalue agreed on position, move towards position 

according  

% to sensor. Otherwise move in direction of last focus 

movement. 
            FocusFound = 1; 
            LowInFocusValue = Tkf * max(FocusValue); 
            HighInFocusValue = max(FocusValue) * (2-Tkf); 
            LowInFocusValueplot(1:plotsize) = LowInFocusValue; 
            HighInFocusValueplot(1:plotsize) = HighInFocusValue; 
            Check = 1; 

                
            % Determine if Lensposition according to sensor and focusvalue 
            % agree 
            if abs(LensPos(end) - ObjPos(end)) < 1000; 
                UniformPosition = 1; 
                % Print state 
                str = sprintf('State: InFocus \n Uniform position \n Lower 

Boundry: %d \n Higher Boundry: %d', LowInFocusValue, HighInFocusValue); 
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                set(handles.PlotInfoText, 'string', str) 
            else 
                UniformPosition = 0; 
                % Print state 
                str = sprintf('State: InFocus \n Not uniform position \n 

Lower Boundry: %d \n Higher Boundry: %d', LowInFocusValue, 

HighInFocusValue); 
                set(handles.PlotInfoText, 'string', str) 
            end 

                     
            while (FocusFound == 1) && (get(hObject,'Value') == 1)  
                tic 
                LastDirection = sign(InFocusPos(end) - InFocusPos(end-1)); 
                if LastDirection == 0 
                    LastDirection = 1; 
                end 
                while (FocusFound == 1) && (get(hObject,'Value') == 1) 
                    % Monitor Focusvalue. If focus value is out of 

threshold 
                    % value, initiate a new search. 
                    [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize); 
                    hold on 
                    plot(LowInFocusValueplot) 
                    plot(HighInFocusValueplot) 
                    hold off 
                    if FocusValue(end) < LowInFocusValue || FocusValue(end) 

> HighInFocusValue 
                        FocusFound = 0;                         
                    end 
                    % Every three seconds or when sensor reports deviation, 
                    % check if current position really is in focus...  
                    Timer = toc; 
                    if Timer > 3 || abs(ObjPos(end)-ObjPos(end-1)) > 2500 
                        toc 
                        setLensPosition(hObject, handles, InFocusPos(end) + 

500); 
                        [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize); 
                        if FocusValue(end) > FocusValue(end-1) 
                            FocusFound = 0; 
                            Check = 0; 
                        else 
                            setLensPosition(hObject, handles, 

InFocusPos(end) - 500); 
                            [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize); 
                            if FocusValue(end) > FocusValue(end-2)  
                                FocusFound = 0;   
                                Check = 0; 
                            else 
                                setLensPosition(hObject, handles, 

InFocusPos(end)); 
                                [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize);   
                            end 
                        end 
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                        tic 
                    end 
                end     % while 

                 

                 
                % If sensor anf focusvalue agreed on in focus position, 
                % follow the sensor when focus is lost. 
                if UniformPosition == 1 && Check == 1; 
                    if sign(ObjPos(end)-LensPos(end)) ~= 0 
                        setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + 

sign(ObjPos(end)-LensPos(end))*1500); 
                        [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize); 
                        if FocusValue(end) > LowInFocusValue && 

FocusValue(end) < HighInFocusValue 
                            FocusFound = 1; 
                            % Save in-focus position 
                            InFocusPos = InFocusPos([2:end 1]); 
                            InFocusPos(end) = LensPos(end); 
                        else 
                            FocusValue(1:end-1) = 0; 
                        end 
                    end 
                % If sensor and focusvalue disagreed on the in focus 
                % position, follow the direction of the last search. 
                elseif Check == 1; 
                    setLensPosition(hObject, handles, LensPos(end) + 

LastDirection * 1500);  
                    [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = 

UpdateValues(hObject, handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, 

plotsize); 
                    if FocusValue(end) > LowInFocusValue && FocusValue(end) 

< HighInFocusValue 
                        FocusFound = 1; 
                        % Save in-focus position 
                        InFocusPos = InFocusPos([2:end 1]); 
                        InFocusPos(end) = LensPos(end); 
                    else 
                        FocusValue(1:end-1) = 0;  
                    end 
                else 
                    FocusValue(1:end-1) = 0;  
                end 
            end % while 

     
    end % Switch 

             
end % While 

  
% close serial connection 
fclose(s1); 
delete(s1); 

  

  
function [ObjAvst, ObjPos, FocusValue, LensPos] = UpdateValues(hObject, 

handles, s1, ObjAvst, FocusValue, LensPos, ObjPos, plotsize) 
persistent FVplot 
if FocusValue(end-1) == 0 
    FVplot = 0; 
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end 
% Shift FocusValue, pos, ObjAvst and LensPos array so oldest value is last 
FocusValue = FocusValue([2:end 1]); 
ObjAvst = ObjAvst([2:end 1]); 
LensPos = LensPos([2:end 1]); 
ObjPos = ObjPos([2:end 1]); 
% Get object distance according to ultrasonic sensor 
ObjAvst(end) = GetObjAvst(hObject, handles, s1); 
% Get lensposition for that distance 
ObjPos(end) = CalcPosition(hObject, handles, ObjAvst(end)); 
% Get focus value 
FocusValue(end) = GetFocusValue(hObject, handles); 
% Get lensposition 
LensPos(end) = 

res_handle3(handles.camera.cameraHandle,'.system.focus.position','get','int

', 'N/A', handles.param.maxTry); 
% Focus value array used for plotting 
FVplot(plotsize-1:plotsize) = FocusValue(end-1:end); 
% Plot focusvalue 
axes(handles.Plot); 
plot(FVplot); 
FVplot = FVplot([2:end 1]); 

  

  
function ObjAvst = GetObjAvst(hObject, handles, s1) 
%Send instruction to ultrasonic sensor to initiate measurement 
fwrite(s1,0,'async') 
pause(1/15); 
% Read data from serial object and transform it to [m] 
ObjAvst = fscanf(s1,['R' '%f'],1)*0.0254-handles.sensoroffset; 

  

  
function FocusValue = GetFocusValue(hObject, handles) 
if get(handles.ClassicRadio, 'Value') == 1; 
    % Get focusvalue from camera 
    FocusValue = 

res_handle3(handles.camera.cameraHandle,handles.FocusValueMode,'get','int', 

'N/A', handles.param.maxTry); 
else 
    % Get image from camera 
    img = ImageGrab(hObject,handles); 
    % Calculate Focusvalue according to choosen algorithm 
    FocusValue = handles.FocusAlgo(img); 
end 

  

  
function setLensPosition(hObject, handles, pos) 
if pos > CalcPosition(hObject, handles, 20) 
    pos = CalcPosition(hObject, handles, 20); 
elseif pos < CalcPosition(hObject, handles, 0.32) 
    pos = CalcPosition(hObject, handles, 0.32); 
end 
setFocusPosition2(hObject, handles, pos); 
while 

res_handle3(handles.camera.cameraHandle,'.system.focus.state','get','int', 

'N/A', handles.param.maxTry) ~= 'Idle';     
end 
UpdateFigure(hObject, handles); 

 


