
 

 

 

 

Examensarbete 

Autopositionering för 

röntgensystem 

Auto positioning for X-ray systems 

 

Författare: Jakob Marchal 

                   Mathias Andreasen 

Handledare: Ove Welander 

Examinator:Anders Haggren 

Termin: VT-14 

Ämne: Datorteknik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod:2DT00E 



  
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get 

adulation by the public, but because it is fun to program.” 

- Linus Torvalds 
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Sammanfattning 

Projektet går ut på att ta reda på hur datorseende och maskininlärning kan användas för 

att automatisera röntgen. Möjligheterna testas genom utvecklingen av en prototyp av ett 

automatiskt positioneringssystem. Med hjälp av en vanlig webbkamera som monteras 

på röntgenkameran tas bilder. Dessa analyseras av positioneringssystemet som förflyttar 

kameran till en uträknad position. Systemet ska ha möjlighet att följa efter patienter i Y-

led (patienter som flyttar sig till vänster eller höger). Det ska även justeras i Z-led (olika 

långa patienter). Systemet ska också kunna ställas in på olika organ som det sedan 

förflyttas till. Alla dessa funktioner ska fungera för patienter som står vid ett väggstativ. 

För att utveckla systemet har C# och open-source biblioteket OpenCV använts. 

Funktionaliteten ska testas och presenteras i rapporten och påvisas med hjälp av 

prototypen. 

 

Utvecklingen av programmet resulterar i en prototyp med möjlighet att utföra de 

krav som ställts på det. Det kan justeras efter patienters höjd och kan även följa efter 

vid rörelse. När det är justerat så väljer man ett organ bland ungefärliga positioner som 

ritas ut på patienten. När användaren har valt ett organ förflyttar sig kameran till lämplig 

position. Vidare har även de brister i OpenCV som har stötts på dokumenterats i denna 

rapport.  
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Summary 

The goal of this project is to develop an automatic positioning system for an X-ray 

camera by using regular webcams to take pictures. The pictures are analyzed by the 

system which points the camera in the direction of interest. The system should support 

automatic following on the Y-axis (for patients moving left and right). Also on the Z-

axis (for patients of different lengths) and the X-axis (camera moving towards or away 

from the patients). Additionally it should support commands for scanning different 

organs where the system then automatically positions itself at an approximate position 

for X-ray. All this should be possible for patients standing at a wallstand. The prototype 

is developed in C# using an open-source library called OpenCV. 

 

The other goal of this project is to evaluate if these types of open-source libraries could 

be used to develop an accurate enough system for commercial use. Since accuracy and 

safety are of utmost importance in the medical field this is of high interest. The benefits 

and disadvantages are documented in this report and tested with the prototype of the 

system. 

 

The development of this software results in a prototype that is capable of doing all the 

desired tasks. The system adjusts itself to a patients height and if 

she is moving, the system follows. When it is adjusted, the nurse selects an organ from 

an approximative position drawn on the patient. This results in the camera moving to a 

position that is close enough to significantly reduce work for the nurse. 

The disadvantages that has been found while working with OpenCV are documented in 

this report.  
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Abstrakt 

Röntgen är ett område där man ställer frågan om processen skulle kunna automatiseras 

för att göra den enklare för sjuksköterskor. På så sätt ökar antalet patienter som kan 

röntgas eftersom det skulle gå snabbare. Med hjälp av datorseende och en servostyrd 

röntgenkamera kan man förverkliga delar av dessa drömmar genom att låta 

röntgenkameran själv justera sig efter en patient och även flyttas till en vald kroppsdel. 

Här undersöks och testas open-source biblioteket OpenCV. En prototyp på ett 

automatiskt system tas fram med syftet att testa OpenCVs funktionalitet och besvara ett 

antal frågor: 

 

 Hur kan röntgen automatiseras genom användning av open-source 

programvarubibliotek med inriktning på bildbehandling? 

 Vilka för – och nackdelar kan användandet av ett datorseendebibliotek vara? 

 Kan man med dagens teknik utveckla en automatisk lösning som kan göras 

till en kommersiell produkt? 
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Abstract 

One task where automation is of interest is in the health care industry, namely the X-ray 

process. There is an interest to automate the process with the aid of computer vision and 

a motorized X-ray camera. This is to make the process easier and faster for increased 

scan rates. 

In this project, functionality of an open-source library known as OpenCV is tested. With 

it, a prototype is developed with the goal to answer the following questions 

 

 How can automation be solved with the use of open-source software libraries 

that focuses on computer vision? 

 What pros – and cons does the use of open-source computer vision libraries 

have? 

 Is it possible to develop an automatic solution that can be turned into a 

commercial product?  
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Nyckelord 

C# (C-Sharp) är ett objektorienterat 

programspråk utvecklat av Microsoft som 

en del av .NET-plattformen. Officiellt är 

språket baserat på C++, men det liknar till 

stor del Java. 

.NET .NET Framework är en 

systemkomponent som är en del av 

operativsystemet Microsoft Windows. 

Den består av en samling komponenter 

som hanterar exekvering av program som 

är skrivna speciellt för ramverket. 

Java Java är ett objektorienterat programspråk 

som konstruerades av bland andra James 

Gosling på Sun Microsystems under 90-

talets tidigare hälft. 

C Ett generellt imperativt programspråk. 

Tillhör familjen algol-baserade språk och 

är avsett för strukturerad programmering. 

C++ Ett programspråk med stöd för 

dataabstraktion, objektorienterad 

programmering och generisk 

programmering. 

OpenCV Ett programvarubibliotek med rutiner 

inom datorseende och bildanalys. Det 

utvecklades ursprungligen av Intel och 

lanserades 1999. OpenCV är skrivet med 

öppen källkod i C och C++ av ett flertal 

forskare runt om i världen. 
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Öppen källkod Öppen källkod, från engelskans “open 

source”, avser oftast datorprogram vars 

källkod inte är proprietär utan är 

tillgänglig att använda, läsa, modifiera och 

vidaredistribuera för vem som helst. 

Objektorienterad programmering Object Oriented Programming (OOP) är 

en programmeringsmetod i vilken ett 

program kan innehålla en varierad 

uppsättning objekt som interagerar med 

varandra. 

Datorseende Delområde av datalogin som arbetar med 

att bygga “seende datorer” som bearbetar 

och “förstår” innehållet i digitala bilder. 

Computer Vision på engelska. 

DLL (Dynamic-link library) Inom programvaruteknik är DLL 

Microsofts implementering av delade 

programbibliotek. Det vill säga en fil som 

innehåller programfunktioner som kan 

delas mellan olika program för att tjäna ett 

visst syfte. 

Ethernet En samling standardiserade metoder för att 

anordna datorkommunikation via kabel med 

hög hastighet mellan datorer primärt i ett 

lokalt nätverk. 

Proxy Betyder “ombud” eller “fullmakt” och 

betecknar vanligen en server som agerar 

mellanhand för förfrågningar från klienter 

som söker resurser från andra servrar. 

Machine-learning Maskininlärning är vad man inom artificiell 

intelligens brukar kalla statistiska metoder 

för regression och klassificering. Man lär 

programmet att förstå olika saker. 
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GUI (Graphical User Interface) Den del av programmet som användaren ser 

och interagerar med. Detta kan vara 

knappar, textrutor, bildrutor med mera. 

Interface Interface inom programmering anser en 

speciell typ av kodsamling som definierar 

abstrakt data. I praktiken är det en samling 

metoder som alla klasser som 

implementerar interfacet måste använda. 

Alpha / Beta Alpha och beta är axlar i koordinatplanet 

som åsyftar då ett objekt roterar. I kamerans 

fall så gäller detta när kameran roterar runt 

sin egen axel. 

Servostyrning Röntgenkameran styrs med hjälp av något 

som kallas för servostyrning. Detta är 

motorer som tillåter förflyttning i olika led. 
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Förord 

Datorseende och maskininlärning är två fält inom datorteknik som tillsammans har 

många användningsområden. De båda fälten går oftast hand i hand. Chansen att kunna 

ta våra kunskaper från universitetet och arbeta mot en bättre sjukvård har varit 

berikande. Våra teoretiska kunskaper och färdigheter inom programmering och 

grupparbete har också satts på prov. 

 

Vi vill tacka Arcoma för möjligheten att utföra vårt examensarbete hos dem och deras 

varma bemötande. Vi har under arbetet fått insikt i hur det är att arbeta som utvecklare 

och tack vare det trevliga mottagandet även känt oss som en del av företaget på riktigt. 

 

Speciella tack vill vi ge till vår handledare Ove Welander. Ett stort tack ska även Janne, 

Micke och Magnus ha som har hjälpt oss när vi stött på problem. 

 

Utöver de på Arcoma vill vi tacka: 

 

Peter Andreasen: Lånade ut sin bil till arbetet. 

 

Anders Haggren: Mentor och inledande kontaktperson mot Arcoma. 

 

Liselotte Marchal: Hjälpte till med transport vid inledande möten på Arcoma. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är test av datorseende eftersom det finns ett intresse för vad som är 

möjligt att uppnå med hjälp av webbkameror och programvarubilioteket OpenCV. 

Automatisering av röntgenprocessen inom sjukvården vill man göra för att öka antalet 

röntgensessioner och göra det lättare för röntgensköterskan. Det som vill uppnås med 

arbetet är en djupare förståelse för hur datorseende kan användas och vad datorseende är 

kapabelt till när det blir integrerat i andra system. Med arbetet vill man också ta reda på 

om det är rimligt att med dagens datorseende ta fram en kommersiell produkt och vilka 

för – och nackdelar det i dagsläget har. 

  

1.1 Arcoma-IMIX 

Arcoma är ett företag belagt i Växjö som arbetar med utveckling- och tillverkning av 

utrustning för röntgenverksamhet till sjukvården. Inom detta område har företaget 15 

års erfarenhet.  

 

IMIX Holding AB formades 2010 då IMIX ADR och Arcoma slogs samman. 

Tillsammans har de 40 års erfarenhet inom röntgen. 

 

1.2 Bakgrund 

Projektet går ut på att automatisera så mycket av röntgenprocessen som möjligt. I 

dagsläget styrs kameran med ett handtag för rörelse i X- och Y-led. Det finns även 

knappar på kameran för rörelse i Z-led samt över kamerans egen axel. Vad man vill 

göra är att justera kameran efter en patients höjd och följa efter denna om förflyttning 

sker i sidled, samt kunna förflytta sig till ett organ som man väljer när kameran är 

färdigjusterad. 

 

Under arbetets gång tas det reda på vilka för- och nackdelar som finns när man jobbar 

med öppna bibliotek (OpenCV) och datorseende i kommersiellt bruk. 
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1.3 Syfte och mål 

Huvudmålet med projektet är att ta reda på om datorseende och maskininlärning är 

tillräckligt utvecklat för att automatisera röntgen och användas kommersiellt. Vi tar reda 

på det genom att ta fram en prototyp för ett automatiserat röntgensystem som kan utföra 

ett antal olika uppgifter. Här används en vanlig webbkamera som monteras på 

röntgenkameran. Prototypen tas fram för att ta reda på hur pass bra - eller dåligt 

datorseende fungerar och vilka begränsningar det har. 

 

1.4 Frågeställning 

 Går det att automatisera olika delar av röntgenprocessen med hjälp av 

datorseende? 

 Vilken precision kan uppnås med dagens teknik och datorseende? 

 Vad finns det för möjligheter och begränsningar vid användandet av open-

source biblioteket OpenCV för automatisk positionering? 

 

1.5 Avgränsningar 

Eftersom Arcomas mål är att leverera helautomatiska system får inget extra arbete 

tillkomma som en följd av användning av prototypen. Till exempel ska inte organ 

behöva markeras för att kunna hittas av systemet. Processen ska vara så automatisk som 

möjligt.  
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2 Teori 

Projektet går ut på att testa funktionaliteten hos OpenCV och ta reda på om det är redo 

för utvecklande av automatiska system i kommersiellt bruk. För att göra det utvecklas 

en prototyp av ett automatiserat system. I den testas de för- och nackdelar som finns i 

datorseende och i open-source biblioteket OpenCV.  

 

En webbkamera tar bilder och jämför dessa med så kallade 

Haar-kaskader. Det är med hjälp av dessa kaskadfiler som man 

kan utföra bildigenkänning för att lokalisera patienter. När 

systemet har hittat en patient delas kroppen in i ett 

rektangelmönster där varje rektangel representerar ett organ. 

Sköterskan kan sedan välja vilket organ som behöver röntgas 

då systemet vet var patienten och organet befinner sig. Detta 

gäller för patienter stående vid ett väggstativ. 

 

2.1 Röntgensystemet 

Arcoma levererar ett röntgensystem som med hjälp av ett 

Ethernetgränssnitt gör det möjligt för andra program att styra 

systemet. En DLL har tagits fram för att vårt program ska 

kunna kommunicera med kameran. 

    

        Figur 1: Ungefärliga organpositioner  

2.1.1 Precision DR System 

Arcoma har utvecklat Precision Digital Radiography System, ett komplett takhängt 

system som är företagets fjärde generations autopositioneringsteknik. 

Hela systemet drivs med servostyrning och tillsammans med styrknappar på kamerans 

huvud förflyttas systemet i önskad riktning. 

 

Detta möjliggör att kameran kan flyttas i alla led och även rotera i två led. Arcoma har 

tagit fram en DLL som ger oss möjligheten att kommunicera direkt med 

röntgenkameran och skicka kommandon via Ethernet, vilket tillåter externa program att 

styra den.  
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2.1.2 System proxy 

Kommunikation med systemet innebär att kommandon skickas via Ethernet som 

systemet sedan utför. Slutligen skickas en respons tillbaka med information som kan 

vara relevant för den som skickade kommandot. Sådan information kan vara nuvarande 

position eller statusflaggor. Med DLL:n så sköts Ethernetinställningarna automatiskt av 

en så kallad proxy som kommandon skrivs till. Detta tillåter väldigt smidig 

kommunikation med röntgenkameran. Proxyn har tillgång till en mängd olika 

kommandon, framförallt de som utför rörelse i olika led. Rörelse kan ske med direkt 

positionering där exakta koordinater talar om vart röntgenkameran ska färdas. Det kan 

också utföras med ett kommando som startar en rörelse i ett led och fortsätter dit tills 

det blir tillsagt att stanna. Skulle röntgenkameran nå sitt ändläge stannar den oavsett om 

ett stopkommando har skickats eller inte. 

 

 

Figur 2: Röntgensystemet   
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2.2 OpenCV 

OpenCV är ett bibliotek med programfunktioner som man kallar på i sitt valda språk (i 

vårt fall C#). Dessa är inriktade på realtids datorseende. Det är utvecklat av Intels ryska 

forskningscenter i Nizhny Novgorod. OpenCV lanserades år 1999 under BSD-licensen 

(Berkeley Software Distribution) som är fri att använda för akademiskt - och 

kommersiellt bruk. Även om det var Intel som la grunden så har de inte varit ensamma 

om att bygga OpenCV till det bibliotek det är idag. OpenCV är mjukvara av typen 

öppen källkod som gör det möjligt för andra aktörer att bruka, modifiera och 

vidaredistribuera sina förändringar. Detta medför ett brett användningsområde, allt från 

stora IT-företag till statliga institutioner. 

Biblioteket är skrivet i en kombination av C/C++ och har på senare år även utökats så 

det erbjuder gränssnitt för andra programspråk, bland annat Java och C#. Det har stöd 

för alla moderna operativsystem och är ursprungligen utvecklat för processortunga 

applikationer där datorseende är viktigt, så som: 

 

 Ansikts- och gestigenkänning 

 Människa-dator interaktion (Human-Computer Interaction, HCI) 

 Mobil robotik 

 Rörelseförföljning 

 Med mera… 

 

Med avseende på dess rika applikationsområde har OpenCV växt sig stort inom IT-

fältet. Det används idag inom områden som trafikanalys, säkerhet och övervakning samt 

inom sjukvården och produktionsindustrin. 
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2.2.1 Computer Vision 

OpenCV ser all bild-data som en matris av siffror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Sättet OpenCV ser bilder. Backspegeln översätts till siffror 

Detta är grunden till det som kallas computer vision (datorseende). Datorseende är vad 

man kallar transformationen från antingen stillbilder eller video till en ny representation 

av data eller beslut. Nya representationer kan vara att man tar en bild och gör om den till 

gråskala för att utföra analys på den. Beslut kan vara att man med hjälp av 

transformationen uppfattar olika fakta om bilden, till exempel “Personen i bild har en 

grön tröja på sig” eller liknande. [1] 

 

För att göra en bild analyserbar görs den om till siffror som sedan blir innehåll i de 

tidigare nämnda matriserna som OpenCV ser. Nu kan man utföra olika operationer med 

bilderna. Till exempel kan datorn leta efter olika mönster och på så sätt känna igen olika 

saker så som ansikten eller specifika färger och figurer. 

 

Datorseende är ett väldigt omfattande område eftersom det är nästintill omöjligt att göra 

realitiska tvådimensionella varianter av alla situationer. Det kan vara en så enkel sak 

som att ta en bild på en bil från olika vinklar. Det är trivialt för en människa att det är 

samma bil som de olika bilderna representerar. Men för datorn så skiljer siffermönstret 

sig från de förra. Datorn gör bedömningen att det inte längre är samma objekt. 

Dessutom så kan olika förhållanden i bilden medföra komplikationer och göra bilderna 

svåranalyserade.  
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Väder, ljus och rörelse är några av de faktorer som försvårar bildanalysen eftersom de 

alla ändrar det som datorn ser. De förändrar bilden även om det fortfarande föreställer 

samma objekt.  
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2.2.2 Haar-igenkänning 

Paul Viola och Michael Jones presenterade år 2001 en effektiv igenkänningsmetod i 

uppsatsen “Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features” . Där 

talas det om hur man med hjälp av machine-learning kan träna in datorn att känna igen 

distinkta egenskaper hos objekt [6]. Det kan vara näsor, ögon, ansikten eller andra 

kännetecken. Man kan även lära datorn att känna igen andra objekt, till exempel genom 

färgfiltrering. [1] 

 

Om syftet är att känna igen ansikten så används en stor databas av sådana där man 

använder positiva (med ansikten) och negativa (utan ansikten) bilder för att plocka fram 

nyckelegenskaper. Dessa matas till en XML-fil som är enkel att bearbeta, där varje 

egenskap är sparad som en serie av siffermönster. Mönstret kan OpenCV jämföra med 

siffrorna som bilden uppfattas som och där med se om ansikten förekommer. 

 

Vilka objekt som är tillgängliga att känna igen och positionera sig efter beror på vilken 

typ av kaskadfil man använder. Det finns kaskader för: 

 

 Ansikte 

 Överkropp 

 Underkropp 

 Helkropp 

 Osv. 

 

Man kan i teorin träna OpenCV att känna igen nästan vilket objekt som helst. Det enda 

som krävs är en omfattande databas med dessa objekt i så många variationer som 

möjligt. Kaskaden för ansikten innehåller exempelvis 33315 rader kod. Denna process 

är väldigt beräkningstung eftersom mängder med egenskaper (160 000 i ansiktenas fall) 

återfinns i kaskaden. Det kan vara väldigt omfattande att ta fram exakta Haar-kaskader 

men det finns redan tillgång till en mängd olika för igenkänning av till exempel ansikte 

och överkropp. 

 

 

 



  
 

21 

 

Förslaget om de så kallade Haar vågelementen presenterades 1909 av matematikern 

Alfred Haar. Vågelementen är en serie av kubbaserade funktioner som tillsammans 

bildar en grupp av vågelement. Dessa la grunden för vad som idag är Haar-igenkänning. 

 

 Figur 4: Haar-kaskad känner av ansiktet i en känd bild 

 

Kaskader är dock inte helt felfria. Precision kan ändras beroende på faktorer som 

ljussättning, färg på bakgrund i avseende till förgrunden (till exempel vita kläder mot vit 

bakgrund) samt om vissa egenskaper döljs i bild. Ett ansikte kan exempelvis inte hittas 

om OpenCV inte ser ögon, näsa och mun eftersom dessa egenskaper är de som 

kaskaden letar efter. Detta kan innebära problem för patienter med skador, 

missbildningar eller där patienten själv täcker för någon av dessa nyckelegenskaper. [1] 

 

Men problemen minskar allt eftersom fler ansikten blir inskannade vilket bidrar till mer 

variation och mer distinkta egenskaper att leta efter. Detta har gjort att faktorer som 

frisyr och hudfärg inte längre spelar någon roll eftersom databasen utökas. 

Även om precisionen ökar med antalet objekt i databaserna så ökar också 

inläsningstiden och hur snabbt vi kan hitta objekt i bild. Filerna blir större och större 

vilket kan leda till problem på långsam hårdvara. 
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3 Metod 

Projektet inleds med framtagande av klassdiagram, kravspecifikation och 

flödesdiagram. Från dessa kan vi sedan skapa användarfall och lägga upp en plan på vad 

som ska prioriteras och implementeras först. Ingen officiell metod för systemutveckling 

har använts utan arbetet har avancerat genom diskussioner mellan oss och Arcoma. 

Varje vecka har det bestämts mål till en “Att-göra” lista som uppdaterats i slutet av 

varje arbetsvecka. 

 

I slutet av varje vecka hålls även ett möte där vi talar om vad som har gjorts, vad som 

ska göras och vilka problem som har stötts på. 

 

3.1 Arbetsmiljö 

För att en stabil och arbetsvänlig mjukvara ska kunna utvecklas är det viktigt att ha en 

stadig, men också flexibel, arbetsmiljö. Vi använder ett flertal olika verktyg för att 

uppnå detta. 

 

3.1.1 Visual Studio Professional 2013 

Projektet är skrivet i C# (C-sharp) och vi har därför valt att använda Microsofts egna 

utvecklingsmiljö Visual Studio.  

Här används Visual Studio Professional 2013 vilket man egentligen måste köpa licens 

för att kunna använda. Microsoft har även ett studentprogram kallat “Dreamspark” där 

de ger ut gratisversioner från deras produktkatalog vilket båda har haft tillgång till. 
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3.1.2 Git 

När projekt växer och man vill samarbeta är det viktigt att ha ett stabilt verktyg för att 

hantera källkod. Här används Git. Detta gör att källkoden inte bara finns att tillgå på en 

värddator utan kan kommas åt på vilken dator som helst, förutsatt att man har tillstånd 

att komma åt den. Man skapar så kallade gitrepositories som innehåller alla filer som 

behövs för att köra programmet. Dessa repositories används sedan för att skapa egna 

grenar av projektet. Roten heter master och grenarna man skapar kan innebära vad som 

helst. När man är klar med arbetet på sin gren så sammanfogar man grenen med master-

roten och får på så sätt ett uppdaterat projekt med sin nya lösning. Om flera grenar 

utvecklas samtidigt så kan man sammanfoga alla dessa grenar och testa att de fungerar 

med varandra innan man slår samman dem med mastern.[2] 

 

3.1.3 Bitbucket 

För att ha tillgång till källkoden var vi än befinner oss används Bitbucket som är en 

molnlösning där man laddar upp sina Git-repositories. Bitbucket har ett webbgränssnitt 

där man kan bläddra igenom koden och se de revisioner och ändringar som gjorts 

genom projektets gång.  

 

3.2 Söndra och härska 

När man tar sig an större projekt är det viktigt att ha en stabil och säker arbetsmetodik. 

Här har söndra och härska, av engelskans “divide and conquer”, varit metoden. Med 

söndra och härska menas att stora problem bryts ner i fler, mindre delproblem. Dessa 

delproblem blir sedan lösta separat och när alla delproblem är lösta sammanfogar man 

allt till en färdig produkt. Med denna metod så underlättar man för sig själv genom att 

inse att även det största problemet kan brytas ner till mindre, mer behandlingsbara 

delproblem. [5] 
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3.3 Veckomöten & Projektlogg 

För att hålla både kod- och dokumentationsarbetet uppdaterat har vi valt att skriva en 

arbetsdagbok där det dag för dag loggas vad som gjorts under arbetstid. Med hjälp av 

denna dagbok kan vi på veckomöten tillsammans med handledaren ta upp: 

 

 Vad som har gjorts under veckan 

 Vilka problem som stötts på 

 Vad som ska göras kommande vecka 

 

Detta håller handledaren uppdaterad om hur projektet fortlöper och han kan komma 

med feedback i form av vad vi borde jobba med. Synpunkter på att arbetet som utförs 

stämmer överens med Arcomas idé tas också upp. 

 

3.4 UML 

UML står för Unified Modeling Language och är ett sätt att beskriva program och 

mjukvara med scheman över programmets olika delar. 

Grunderna för UML lades av ett par anställda vid Rational Software 1990. Utvecklingen 

togs sedan över 1997 av Object Management Group som driver UML än idag. Olika 

typer av UML diagram finns att tillgå men det som huvudsakligen används genom 

projektets gång kallas klassdiagram. [3] 

 

3.4.1 Klassdiagram 

Klassdiagram är en viktig beståndsdel i modellering av mjukvara och den vi 

huvudsakligen använder oss av i detta projekt. De består av tre olika delar: 

 

 Namn på klassen 

 Klassattribut: Alla fält som ska finnas med i klassen 

 Metoder: Alla operationer som ska kunna utföras av klassen 

 

Dessa sammanfogas till ett klassdiagram som ger en klar bild av vad en klass ska 

innehålla och kunna utföra. Varje enskilt klassdiagram sammanfogas sedan till ett enda 

stort diagram. Där ser man hur klasserna interagerar med varandra och vilken relation 

en klass har till en annan. [3] 
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3.5 Kravspecifikation 

För att möta de krav som ställs på mjukvaran tas en specifikation fram där varje 

funktion som Arcoma vill ha tas upp punktvis. Detta är bra att ha för att inte tappa fokus 

på viktiga beståndsdelar och alltid ha ett mål att jobba mot. Arbetet med programmet 

fortlöper. Skulle man stöta på problem eller komma på nya funktioner kan man gå 

tillbaka och modifiera - eller skriva om delar av specifikationen. Punkter kan också 

strykas om de verkar ouppnåeliga eller om Arcoma kommer med nya förslag och idéer 

om vad de vill ha ut av programmet. Specifikationen innehåller varje del av programmet 

i en egen sektion som sedan har individuella krav på vad som ska göras. Målen är 

väldigt övergripande och går inte in på hur ett specifikt problem ska lösas. Nedan följer 

den färdiga kravspecifikationen. [7] 
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Kravspecifikation 

 

Programmet: 

 Ska vara så generellt som möjligt för att kunna återanvändas (om intresse finns) 

samt ha stöd för så många olika patientegenskaper (kroppstyp, hudfärg, kön etc) 

som möjligt 

Justering i höjdled: 

 Systemet ska kunna justeras automatiskt efter en patients höjd 

 För att aktivera höjdjustering ska en knapp finnas på GUI:t 

 Knappen gör att systemet förflyttas till sitt utgångsläge och sedan sänks ner för 

att stanna när patienten är centrerad 

 Man ska kunna göra justeringar hur många gånger man vill 

 Använder ansiktskaskader för att veta var patienten befinner sig och centerbox 

för att veta när systemet är justerat 

 

 

Justering i sidled: 

 Ett läge ska finnas som gör att kameran följer efter en patient som rör sig till 

vänster eller höger 

 För att aktivera detta läge ska en knapp finnas på GUI:t 

 Håller patienten tillräckligt centrerad för att man ska kunna köra 

autopositioneringen 

 Använder ansiktskaskader för att veta var patienten befinner sig och centerbox 

för att hålla patienten centrerad 

 

Autopositionering: 

 Innefattar det läge där kameran automatiskt förflyttar sig till ett valt organ 

 Användaren kan välja organ från ett rutnät med ungefärliga positioner som ritas 

på patienten i GUI:t 

 Använder trådar för att kringgå begränsningar i hårdvaran som kör vårt program 
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3.6 Flödesdiagram 

Kravspecifikationen ger en väldigt förenklad bild av de funktioner som ska ingå i 

programmet. För en mer detaljerad bild av varje enskild funktion har vi gjort 

flödesdiagram. Dessa ger en detaljerad bild av hur varje större delmål ska 

implementeras samt ett större diagram för hur hela programmet är tänkt att fungera. I 

diagrammen kan man följa programmets livscykel i detalj och förstå hur varje 

deluppgift är tänkt att fungera [8]. Dessa finns bifogade som bilaga.  
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4 Genomförande 

Utvecklingen av en autopositioneringsprototyp börjar med testning av OpenCV. Skulle 

man med detta bibliotek kunna automatisera röntgen? Man vill automatisera processen 

så mycket som möjligt för att kunna göra det lättare för sjuksköterskan. På så vis ökar 

även antalet röntgade patienter per dag.  

Fjärrstyrning av kameran, det vill säga att den förflyttas automatiskt, är i dagsläget inte 

tillåtet då det innebär säkerhetsrisker. Både för de som befinner sig i närheten av 

kameran och för utrustningen.  

 

För att undersöka OpenCV gör vi en prototyp av hur ett sådant program skulle kunna 

utföras. Vi undersöker och testar olika delar av OpenCV för att se hur det kan användas 

för att automatisera processen. Eftersom det finns många olika funktioner i OpenCV har 

projektet delats upp i ett par olika steg som sedan försöker lösas (söndra och härska) för 

att se vad som är möjligt. Ett par önskemål från Arcoma på vad de vill att systemet ska 

kunna göra har även tillkommit. Vi ska undersöka om det går att ta fram lösningar på ett 

par problem som skulle vara av intresse i en kommersiell produkt. Den största uppgiften 

är att kameran ska kunna ställa in sig på ett önskat organ och sedan förflytta sig till det 

med så stor precision som möjligt. 
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4.1 Kommunikation med röntgenkameran 

För att kunna flytta på röntgenkameran måste man kunna kommunicera med den. 

Kommunikationen görs över Ethernet där förflyttningskommandon skickas till kameran. 

 

4.1.1 DLL för kommunikation 

Eftersom det vanligtvis inte är tillåtet att köra direkt med kameran från utomstående 

källor så har Arcoma tagit fram en DLL. Den innehåller alla hjälpmedel som behövs för 

automatisk positionering. 

De viktigaste av dessa är ett Interface som används av klienten (oss) och en proxy för 

skickandet av kommandon. Interfacet används för att ta reda på information om 

systemet till exempel dess nuvarande position. Proxyn är till för själva skickandet av 

kommandon. Med dem finns det nu tillgång till allt som behövs för att kunna upprätta 

stabil kommunikation. 

 

4.1.2 System masterproxy och Ethernetkommunikation 

All kommunikation med Arcomas system görs över Ethernet. Man skickar kommandon 

till en speciell IP-adress, över en bestämd port. Man skulle kunna skicka dessa 

kommandon med vilken typ av Ethernetfunktion som helst men det är inte nödvändigt. 

Arcoma har istället tagit fram en egen metod för att sköta kommunikationen så enkelt 

som möjligt. Det sköts av något som kallas en master proxy. Denna döljer alla 

bakomliggande inställningar, som IP-adress och portnummer som används för att 

kommunicera med kameran. Detta innebär att man bara behöver använda proxyn för att 

skicka kommandon direkt till röntgenkameran. 

Först ber programmet att få upprätta en förbindelse mellan det och röntgenkameran. När 

en anslutning upprättats skickas kommandon via proxyn. Proxyn skickar sedan vidare 

kommandona till systemet. Röntgenkameran utför uppgiften och nya bilder kan tas in 

för analys. 

 

4.1.3 Client interface 

Att skicka kommandon till systemet är bara halva delen av kommunikationen. När 

uppgifterna utförs - eller är utförda av röntgenkameran så måste den tala om nuvarande 

status och position. För detta skickar man en Client till kameran som sedan kan 

vidarebefordra information tillbaka till värdprogrammet.  
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Client är en klass i programmet där ett Interface från Arcoma finns implementerat. I 

detta finns en mängd olika metoder som kameran använder när den ska svara på olika 

kommandon. Med det behöver man bara modifiera de metoder som används. När 

kameran rör sig så finns till exempel en metod som heter OnAttributesChanged som 

kallas varje gång kamerans position uppdateras.  Där kan en lista hämtas som innehåller 

positionerna. 

 

4.2 Bildhantering 

Att få in bilder för analys är en viktig del av projektet. Till hjälp finns en webbkamera 

som monteras på röntgenkamerans chassi. Webbkameran är ögat mot omvärlden och 

används i alla steg i programmet. 

 

4.2.1 Capture 

Ett verktyg som används för att fånga bilder kallas i OpenCV för Capture. De flesta 

kameror (Kinect, Videokameror, Webbkameror) går att använda för att fånga bilder som 

sedan används vid analys. För att få en videoström i programmet säger vi åt det att köa 

bildrutor från sin valda Capture. När man plockat in bilderna kan man utföra olika 

uppgifter på dem, till exempel leta efter olika objekt och analysera bilderna efter annan 

viktig information. Denna information bestämmer vad som ska hända i programmet. 

 

try 

{ 

    m_Capture = new Capture(1); 

} 

catch(NullReferenceException exception) 

{ 

    WriteMsgToLogView(exception.Message); ← Skriver ut felmeddelandet 

} 

… 

 

m_Image = m_Capture.QueryFrame(); 

 

 

Ovanstående kod visar hur en bildström blir fångad i OpenCV. Först kallas ett nytt Capture 

objekt (m_Capture) som tar ett positivt heltal som inparameter.  
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Talet bestämmer vilken av datorns olika kameror  som används (om man har tillgång till 

fler än en kamera). Då detta inte är en säker operation måste den inkapslas i en “try-

catch” sats som upptäcker om kameran inte är tillgänglig. 

 

När man vill fånga en bild från kameran anropas någon av följande 

 

m_Capture.QueryFrame()   ← Fånga bild 

m_Capture.QueryGrayFrame()  ← Fånga svartvit bild. 

 

Nu finns en bild som kan bearbetas och analyseras för information om vart 

röntgenkameran ska förflytta sig.  

 

4.2.2 Draw-metod 

Att kunna rita på bilderna är viktigt får att ge en visuell representation av vad 

programmet bestämmer sig för att göra. Till exempel ritas det ut var upphittade ansikten 

befinner sig i bild. För att rita tar man bilden man har fångat med kameran och använder 

en metod som kallas för Draw. Man kan rita vad som helst på bilderna. Mest intressant 

är olika figurer. Ellipser, cirklar, linjer och rektanglar är av allra störst intresse för att 

lokalisera patienter eller andra objekt. Speciellt viktigt är detta vid objektigenkänning 

där det först bestäms om något eftersökt objekt finns i bild. Om det gör det så ritas en 

figur kring det så man vet att kameran uppfattar det eftersökta objektet. 

 

4.2.3 ImageBox 

Bilderna som bearbetas behöver inte visas, man kan använda bildanalys utan att 

bilderna syns för användaren. Men i detta program är det viktigt att kunna se det 

kameran ser så att sjuksköterskan kan bilda sig en uppfattning om att allt fungerar som 

det ska. För att se vad kameran ser lägger man bilderna som har bearbetats i något som 

kallas för en Image Box. Denna fungerar nästan identiskt till hur en vanlig C# - Picture 

Box fungerar. Det är en ruta med valda egenskaper (till exempel upplösning) som man 

sedan matar bilderna till. Den stora skillnaden mellan Picture Box och Image Box är att 

i Picture Box måste bilderna vara av formatet bitmap. Bilderna som man köar från sin 

Capture är av formatet Image så för att slippa konvertera dem så använder man Image 

Box.  
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4.3 ProcessFrame 

Den mest omfattande metoden i programmet kallas för ProcessFrame. ProcessFrame är 

egentligen ett samlingsnamn för när man plockar in bilder för analys och vad man gör 

med dem. ProcessFrame kallas varje gång programmet blir vilande (idle) med hjälp av 

instruktionen: 

 

Application.Idle += ProcessFrame; 

 

Vad ovanstående gör är att den sätter ProcessFrame till programmets EventHandler 

som hanterar de “idle” event som genereras varje gång programmet är idle. 

ProcessFrame är väldigt dynamisk och olika anrop kan göra det man vill ska hända vid 

varje ny bildhämtning. Här används bland annat en variabel för bilder-per-sekund som 

ökar vid varje anrop och som återställs varje sekund (för att få fram bildrutor per 

sekund).  

 

För att bestämma vad som ska göras i programmet skrivs en enum-klass kallad “Mode” 

som har som uppgift att hålla reda på vilket läge som programmet befinner sig i. Dessa 

är de lägen som stöds i den färdiga produkten:  

 

 Standby – Neutralt läge 

 Y-Calibration –Justeringsläge. Här följs en patient tills den står och blir 

centrerad i sidled. 

 Z-Calibration – Justeringsläge. Här börjar systemet från sin utgångspunkt och 

sänks därefter ner i Z-led (som motsvarar höjden som kameran befinner sig i). 

När en patient har hittats och befinner sig i rätt höjd avslutats läget. 

 Tracking – Autopositionering. Här väljs ett organ ut från ungefärliga positioner 

och systemet förflyttar sig till det valda organet. När allt är centrerat så återstår 

det bara att förflytta röntgensystemet fram mot patienten. 

 

Med hjälp av denna uppbyggnad så blir programmet väldigt flexibelt eftersom man 

enkelt kan introducera nya funktioner och operationslägen. Detta medför att koden lätt 

kan återanvändas vilket är mycket viktigt i objektorienterad programmering. Med Mode 

enum kan man introducera nya lägen som man sedan säger åt ProcessFram att kolla 

efter.  
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I varje läge finns en till enum som kallas för Step. Med nestade switch-satser kollar 

ProcessFrame först vilket läge och sedan vilket steg man befinner sig i. Detta får 

programmet att bete sig väldigt mycket som de flödesdiagram som har tagits fram i 

samband med systemet. 

 

private void ProcessFrame(object sender, EventArgs e) 

{ 

    m_Image = m_Capture.QueryFrame(); 

    imageBox.Image = m_Image; 

    m_CurrentFPS = m_CurrentFPS + 1; 

 

    switch(m_Mode) 

    { 

        case Mode.Standby: 

            ; // do nothing 

            break; 

 

        case Mode.Default: 

            switch (m_Step) 

            { 

                case Step.One: 

                    // start z-calibration mode 

                    if (m_Engine.CheckIfInDefaultPosition()) 

                        m_Step = Step.Two; 

                    break; 

 

                case Step.Two: 

                    EnableButtons(); 

                    m_Mode = Mode.Standby; 

                    m_Step = Step.One; 

                    break; 

            } 

            break; 

 

        case Mode.Tracking: 

            // Tracking mode  

            m_Detector.SetCenterBox((m_Capture.Width / 3), 

(m_Capture.Height / 640),  

                (m_Capture.Width / 4), (m_Capture.Height));    

            m_Engine.Move(m_Detector.TrackFace()); 

            m_Detector.DrawCenterBox(3); 

            break; 

 

            /* Calibration, 3 steps 

             *  1. Resize the centerbox and move to Default position 

             *  2. Are we in default position? 

             *      2.1 YES -> Step 3 

             *      2.2 NO -> Go to default position 

             *  3. Start moving the camera down until we find a human 

face 

             */ 

        case Mode.Calibration: 

            switch (m_Step) 

            { 

                case Step.One: 

                    m_Detector.SetCenterBox((m_Capture.Width / 640),  

                        (m_Capture.Height / 6), (m_Capture.Width),  

                        (m_Capture.Height / 3)); 
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                    m_Engine.MoveToDefaultPosition(); 

                    m_Step = Step.Two; 

                    break; 

 

                case Step.Two: 

                    // start z-calibration mode 

                    if (m_Engine.CheckIfInDefaultPosition()) 

                        m_Step = Step.Three; 

                    break; 

 

                case Step.Three: 

                    if (m_Detector.ZCalibration() == Direction.Down) 

                        m_Engine.Move(m_Detector.ZCalibration()); 

                    else {  

                        m_Engine.StopAllMovement(); 

                        EnableButtons(); 

                        m_Mode = Mode.Standby; 

                        m_Step = Step.One; 

                    } 

                    m_Detector.DrawCenterBox(3); 

                break; 

            } 

            break; 

 

            /* Organ mode, 3 steps 

             *  { Detect organs and draw entity-framework } 

             *  1. Resize the centerbox and enable the imagebox to be 

clickable 

             *  2. When user has selected organ, disable imagebox and 

start 

             *  tracking the organ. 

             *      2.1 Start tracking on the Y-axis 

             *          2.1.1 Y-Axis calibrated? -> Step 3 

             *          2.1.2 Y-Axis not-calibrated? -> Step 2 

             *  3. Track the selected organ across the Z-Axis 

             *      3.1 When done, go to standby 

             */ 

        case Mode.Organ: 

            m_Detector.DetectOrgans(); 

            m_Detector.DrawEntities(Color.CornflowerBlue, 2); 

             

                switch (m_Step) {  

                    case Step.One: 

                        int xPos = (int)(m_Capture.Width / 2.29); 

                        int yPos = (int)(m_Capture.Height / 2.4); 

                        m_Detector.SetCenterBox(xPos, yPos, 

(m_Capture.Width / 8),  

                            (m_Capture.Height / 8)); 

                        imageBox.Enabled = true; 

                break; 

 

                    case Step.Two: 

                        imageBox.Enabled = false; 

 

                        var rect = m_Detector.GetOrgan(selectedOrgan); 

                        int faceMidY = (rect.X + (rect.Width / 2)); 

                        int picMidY = (m_Capture.Width / 2); 

 

                        int lengthY = (faceMidY - picMidY); 

 

                        int destinationY = lengthY * 28; 
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                        int faceMidZ = (rect.Y + (rect.Height / 2)); 

                        int picMidZ = m_Capture.Height / 2; 

 

                        int lengthZ = faceMidZ - picMidZ; 

 

                        int destinationZ = -(lengthZ * 28); 

 

                        m_Engine.MoveToPosition(destinationY, 

destinationZ); 

                        EnableButtons(); 

                        m_Mode = Mode.Standby; 

                        m_Step = Step.One; 

                    break; 

                } 

                m_Detector.DrawCenterBox(3); 

            break; 

        } 

    SetInformationLabelsText(); 

} 
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4.4 Justering 

Först vill man att systemet är justerat efter en patients höjd och position innan man 

börjar med autopositioneringen. Justering är ett viktigt steg i röntgen för att man inte 

ska behöva gå in och anpassa systemet då patienter flyttar på sig. Även justering för 

patienter av olika höjd ska finnas. Detta delproblem definieras som att kameran först 

ställer in sig efter en patients höjd. När höjden är justerad så ska det finnas ett läge som 

gör att kameran följer patienten om hon flyttar sig till höger eller vänster, Y -led för 

röntgenkameran.  

 

4.4.1 Justering i Detectorklassen 

För att utföra all typ av arbete som innebär att en patient uppfattas av webbkameran 

utvecklas en klass i programmet som kallas för Detector. Detectorn är klassen som 

använder olika så kallade kaskadfiler för att fånga områden av intresse i en bild. Det 

finns tillgång till en mängd olika kaskadfiler men här behöver anpassning ske efter 

ansiktet på en patient. Därför används en kaskadfil för just ansikten. I OpenCV 

importerar man dessa XML-filer som innehåller stora mängder data om hur bilden ska 

tolkas. Datan är siffermönster som sedan jämförs med bilden för att se om det finns 

några likheter. När ett ansikte hittas så sparas det i en datastruktur som sedan används 

för att bestämma olika saker. Uppgifter utförs beroende på vad kameran ser. I detta fall 

så ritas det en rektangel runt ansiktet som uppfattats i bilden. Rektangeln spelar en 

viktig roll i hur systemet sedan positionerar sig.  

 

När vi vet vart systemet bör ta vägen så flaggar detectorn med hjälp av enum den 

riktning dit kameran ska förflytta sig. Varje gång ProcessFrame befinner sig i justering 

kollar den vilken flagga som är satt för tillfället och kör i den riktning som bestäms av 

detectorn. Om patienten är centrerad så flaggar detectorn standby och programmet 

väntar på att en ny flagga ska sättas. Detta sker så länge läget är aktiverat vilket bestäms 

av användaren. 
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4.4.2 Centerbox 

När ett objekt har hittats så gäller det att hålla det centrerat i bild. Här används något 

som har valts att kallas för Centerbox. När man matar in bilder från kameran börjar det 

med att alltid rita ut en centerbox i bilden. Centerboxen är en bråkdel av bildens storlek 

och används för att bestämma om någon är centrerad eller inte. Centerbox är ett 

Rectangle objekt som erhåller en mängd hjälpsamma metoder som kan utnyttjas. Till 

exempel finns Contains() som känner av om ett objekt befinner sig innanför 

rektangeln. Sidorna på Centerboxen används också som referenser för att bestämma om 

ett objekt befinner sig till höger eller vänster om center i bilden. Med centerbox läggs 

grunderna till det som huvuddelen av Detectorklassen använder sig av.  

 

4.4.3 Default position 

För att få en jämn och bra bildanalys behöver man flytta kameran till ett utgångsläge 

som alltid är samma i början av undersökningen. Det finns ingen inbyggd startposition 

för röntgenkameran. Därför måste en startposition testas fram manuellt. Härifrån kan 

man sedan utföra de andra kalibreringarna för att få en noggrann undersökning.  

 

Många olika variabler är viktiga vid valet av startposition.  Storleken är en av de 

viktigaste eftersom objektet inte får vara för stort för kaskadobjekten att försvinna ur 

bild. Det får heller inte vara så litet att objektet inte kan uppfattas. I början av projektet 

användes helkroppsanalys vilket krävde en startposition väldigt långt ifrån patienten. I 

programmets nuvarande tillstånd så användes istället de mycket precisare ansikte - och 

överkroppskaskaderna vilket resulterar i en startposition betydligt närmare patienten. 

 

När värden har testats fram implementeras en knapp som säger åt kameran att med 

direkt positionering köra till de värdena.  
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4.4.4 Z - Justering 

Första steget i själva justeringsprocessen är att ställa in sig efter en patients höjd. 

Eftersom dennes höjd troligtvis inte kommer ändras under röntgen så kan det vara bra 

att utföra Z-justering direkt. I programmet finns en knapp som heter Z-calibration. När 

man klickar på den flyttar sig kameran först till sin startposition, som börjar så högt upp 

som röntgenkameran kan komma. Kameran sänks sedan ner tills patientens ansikte 

uppfattas av systemet. Patientens ansikte omsluts av en rektangel som ritas ut på bilden. 

Denna rektangel har värden som sedan används för att avgöra om kameran är rätt 

justerad. Kameran fortsätter åka ner tills ansiktet befinner sig i rätt höjd vilket är 

ungefär mitt i bilden. Centerboxen uppfattar att ansiktsrektangeln är innanför den och 

signalerar att röntgenkameran kan stanna. Med det så är kameran justerad efter 

patientens höjd. Vid Z-justering används en Centerbox som är lika bred som bilden men 

befinner sig lite högre upp än mitten då ansiktet helst inte ska vara i precis mitt i bilden. 

Detta görs eftersom vi vill se hela överkroppen.  

 

4.4.5 Tracking 

Om patienten behöver flytta sig till vänster eller höger ska röntgenkameran följa efter 

automatiskt så den inte behöver flyttas manuellt. För detta ändamål implementeras 

något som kallas tracking. Det är ett läge som man kan aktivera i programmet för att 

röntgenkameran ska följa efter patienten. Centerboxen används igen tillsammans med 

ansiktskaskaden som uppfattar om rörelse har inträffat. När patienten förflyttar sig i 

sidled så följer rektangeln efter så länge som ansiktet är riktat mot kameran. När 

ansiktsrektangeln passerar någon av centerboxens sidor så flaggar programmet 

röntgenkameran att förflytta sig i den riktning som bestäms av centerboxen. 

                                    

 
 (mitten på ansiktsrektangeln) är större än 

centerboxens x-koordinat + bredd så börjar kameran röra sig i positiv riktning  på dess 

Y-axel. Är den mindre än centerboxens x-koordinat så påbörjas förflyttning i negativt 

Y-led.  
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4.5 Autopositionering 

Nästa viktiga delproblem är automatisk positionering efter önskat organ. Tanken är att 

man ska kunna välja mellan ett antal olika organ och röntgenkameran ska positionera 

sig så nära det som möjligt. Precision och säkerhet är viktiga faktorer när denna del av 

systemet utvecklas.  

 

4.5.1 Landmarks 

I artikeln ”Markerless human articulated tracking using hierarchical particle 

swarm optimisation”, 2009, skriven av Vijay John, Emanuele Trucco och Spela 

Ivekovic tittar man på autopositionering. Där finns en teori om att man skulle kunna 

markera de organ man vill röntga. Markörerna uppfattas sedan av ett system som räknar 

ut vart röntgenkameran förflyttas. [4] 

 

En idé togs fram om ett liknande system där så kallade landmärken skulle kunna vara en 

färgad lapp som sätts fast på patienten vid önskat röntgenområde. För att lokalisera 

organet filtreras alla färger bort förutom landmärket. På så vis kan man centrera färgen 

och sedan positionera sig vid organet. 

 

Denna idé var intressant och kändes väldigt lösbar men innebar tyvärr att programmet 

inte blir helt automatiskt. Eftersom ett extra arbetsmoment tillkommer i form av de 

markörer som måste fästas medförs en del komplikationer. Det tillkommer också andra 

kostnader för material man ska göra landmärkena av och extra kringutrustning att 

leverera kameran med. Allt som allt så leder det till ett icke helautomatiskt system och 

är därför inte av intresse längre. 

Idén i helhet fick avslag, men teorin med landmärken lever fortfarande kvar och 

används i den färdiga lösningen. Här målar datorn ut området istället. Sedan kalibrerar 

röntgensystemet in sig efter det utmålade området.   
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4.5.2 Autopositionering i detectorklassen 

Detectorn sköter även här allt letande efter olika objekt men bestämmer ingenting och 

flaggar inte vart systemet ska ta vägen. Istället ritar den ut positioner på patienten där 

användaren sedan väljer vilket organ man vill röntga. Detta sköts med ansikts – och 

överkroppskaskader som sammanfogas till det rutnät som ritas på patienten. 

När man valt ett organ jämförs dess mittpunkt med mittpunkten på hela bilden. 

Avståndet beräknas och omvandlas till positioner för kameran.  

 

4.5.2.1 Intel vs NVIDIA Cuda 

När Detectorn letar efter objekt (ansikte, överkropp, ben) så fångar den upp en bild från 

webbkameran. Bilden delas upp i rektanglar som jämförs mot en kaskadfil. Storleken 

för ansiktskaskaden är 24x24 enheter. Denna process är väldigt resurskrävande men för 

att snabba upp den kan man överlåta beräkningar till grafikkortet. Dock stöds bara 

grafikkretsar med NVIDIAs CUDA-kärnor. Dessvärre fanns inte tillgång till ett CUDA-

grafikkort och därför tvingades alla beräkningar på CPU:n. Det leder till att 

bildfrekvensen sjunker kraftigt eftersom programmet går in i idle mer sällan. Eftersom 

röntgenkameran förflyttar sig i realtid är det mycket viktigt att bilder inte tappas under 

tiden den rör sig. Det uppstår fel då det ger en dålig representation av verkligheten 

vilket i sin tur leder till att kameran kan missa att den rört sig förbi en patient. 

 

4.5.2.2 Detektor-trådar 

För att kringgå de restriktioner som uppstår av att inte kunna utföra grafiska beräkningar 

på grafikkortet och fortfarande ha en responsiv applikation används trådar. 

Först analyseras koden för att bryta ner de moment som är mest resurskrävande, de som 

senare kan ges egna trådar. Trådarna utför tunga beräkningar parallellt vilket resulterar i 

en fast bildfrekvens på trettio bilder per sekund trots de tunga beräkningarna. 
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4.5.2.3 Detect-metoden 

 
public void DetectOrgans() 

{ 

    if (!m_ThreadRunning)  

    {  

        m_ThreadRunning = true; 

        var thread = new Thread(new ThreadStart(Organ)); 

 

        thread.Start(); 

 

        while (!thread.IsAlive); 

        Thread.Sleep(1); 

    } 

    else 

    { 

        ; 

    } 

} 

 

Ovanstående metod blir kallad när detektorn ska leta efter organ i bild. Det är metoden 

Organ som utför de tunga beräkningarna och därför tilldelas den en egen tråd för 

arbetet. 

 

Då nya trådar inte ska skapas hela tiden har införs medlemsvariablen m_ThreadRunning 

som är en boolesk datatyp som användes för att låsa trådarnas antal till en. Man kan 

med andra ord inte skapa nya trådar om en ny tråd redan körs. Inuti metoden Organ 

bestäms om tråden är klar med sitt arbete eller inte. 
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private void Organ(int haarIndex, int nRect) 
{ 

    var frame = m_Camera.QueryGrayFrame() 

                    .Resize( 

                        0.5, 

                        INTER.CV_INTER_CUBIC 

                    ); 

                     

    m_FrameworkRectangles = nRect; 

 

    try 

    { 

        var entity = m_BodyCascades[haarIndex] 

                        .Haar.Detect( 

                            frame,                                   

                            1.2,                                     

                            2,                                       

                            HAAR_DETECTION_TYPE.DO_CANNY_PRUNING,    

                            m_BodyCascades[haarIndex].Size,          

                            Size.Empty                               

                        )[0];                                    

 

        // rescale entity 

        entity.rect.X       *= 2; 

        entity.rect.Y       *= 2; 

        entity.rect.Width   *= 2; 

        entity.rect.Height  *= 2; 

 

        PrepareFrameWork(entity.rect, nRect); 

    } 

    catch (Exception ex) 

    { 

        // ... 

    } 

    m_ThreadRunning = false; 

} 

 

 

Först fångas en bild från bildströmmen i gråskala då det är ett måste vid bildanalys 

eftersom det eliminerar färgelement som kan ha dålig inverkan på bilden. För att spara 

resurser halveras storleken på bilden som ska analyseras. Antalet regioner man vill dela 

in bilden i bestäms av parametern nRect. En fördefinierad samling av Haar-kaskader 

finns i m_BodyCascades som laddar den kaskad som haarIndex bestämmer. 

 

Haar-kaskader finns representerade i OpenCV i form av klassen HaarCascade som 

erhåller metoden Detect(Image(Gray,Byte), Double, Int32, 

HAAR_DETECTION_TYPE, Size, Size). Metoden hittar rektangulära regioner i den 

angivna bilden som kan innehålla siffermönster som kaskaden är tränad för att känna 

igen. Man returnerar dessa regioner som en sekvens rektanglar, men bara en rektangel 

per hittat objekt. 
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Parameternamn Datatyp Beskrivning 

Image Image<Gray, Byte> Bild i gråskala som innehåller de objekt 

man vill hitta. 

scaleFactor Double Hur stor faktor av bilden som blir 

skannad vid varje iteration. En faktor på 

1.1 tar 10% av bilden vid varje cykel 

minNeighbor Int32 Minsta antalet rektangelgrannar som 

bildar ett helt objekt. 

Flag HAAR_DETECTION_TYPE Flagga som avgör vilken 

detektionsmetod som ska användas. I 

EmguCV 2.4.0 finns bara 

CV_DO_CANNY_PRUNNING som här 

använder sig av kantdetektion som avslår 

regioner som har för få eller för många 

kanter. 

minSize Size Minimum fönsterstorlek, varje kaskadfil 

har fördefinierade värden av detta värde. 

För ansikten kan det vara 20x20 eller 

24x24 beroende på kaskad. 

maxSize Size Maxstorlek på fönstret, Size.Empty 

erhåller standardvärden. 

 

 

Här är man bara intresserad av att hitta ett enda objekt, därför väljer man Detect()-

anropet med [0]; vilket säger åt metoden att bara returnera det första objektet. Det 

gör vi för att minska antalet beräkningar som behöver utföras. Detta gör också att 

metoden utför sitt arbete mycket snabbare då den inte behöver utföra fler iterationer 

efter att första objektet har hittats. Det leder också till att endast en person kan uppfattas 

i taget. Inga andra personer får befinna sig i bild när positioneringen utförs. 
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När objektet har hittats förstoras det med samma faktor som det tidigare förminskades 

med vilket leder till att de upptäckta objekten befinner sig på rätt plats. Sedan anropas 

PrepareFrameWork som delar in det funna objektet i mindre regioner som man 

använder för att "identifiera" organ.  

Regionerna kommer symbolisera de områden där organen befinner sig. Webbkameran 

har inte röntgenegenskaper och det finns inte kaskader för igenkänning av inre organ. 

Istället används ett koncept som här har valts att kallas för relativa positioner. 

 

 

4.5.3 Relativa positioner 

Det finns vid skrivning av denna rapport inte tillgång till några kaskadfiler för 

automatisk igenkänning av de organ vi är intresserade av. I framtiden kanske det 

kommer finnas tillgängliga men i skrivande stund får man arbete runt denna restriktion. 

Man får på egen väg räkna ut vart kameran ska ta vägen. Detta kallar vi för relativa 

positioner. Ungefärliga destinationer räknas ut för röntgenkameran som sedan 

positionerar sig efter de koordinater som räknas fram. För att räkna ut dessa positioner 

används de kaskadfiler som det redan finns tillgång till. Med hjälp av dessa tas det fram 

ungefärliga ytor som täcker organen. Först räknas det ut hur mycket en pixel i bild 

motsvaras av längdenheter för motorn. När ett organ har valts så räknar programmet ut 

hur många pixlar dess mittpunkt befinner sig från bildens mittpunkt. Sedan tar det fram 

de positioner som centrerar kameran över organet. Kameran förflyttas till den bestämda 

punkten. Eftersom röntgen kräver stor precision så måste användaren finjustera 

röntgensystemets position som ett resultat av att värdena som räknas ut inte är 

millimeterprecisa.  

 

Exempelvis vid röntgen av lunga används två stycken kaskadfiler samtidigt, en för 

ansikte och en för överkropp. Eftersom det som OpenCV kallar överkropp, vilket 

innefattar toppen av huvudet ner till toppen av bröstkorgen, inte stämmer överens med 

hals ner till ljumske får vi använda ansiktskaskaden. Med den korrigeras överkroppens 

position. Den flyttas ner så att den tar vid där ansiktsrektangeln slutar. På så sätt fås en 

överkropp som bättre stämmer överens med det område som söks vid lungröntgen. När 

överkroppen har fångats måste relativa positioner tas fram för lungan.  

 

Överkroppsrektangeln delas in i flera mindre rektanglar som bättre stämmer överens 

med områdena av intresse.  
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När man har tillgång till rektanglarna kan man välja vilka av dem som ska ritas ut och 

på så sätt även lokalisera ungefär vart lungan skulle befinna sig. Vid valt organ så 

räknas positionen fram och systemet rör sig till sin tänkta position.  
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5 Resultat 
 

5.1 Användargränssnitt 

Användargränssnittets utveckling beskrivs i detalj i genomförandet, nedan följer en steg 

för steg beskrivning av det färdiga programmet. 

När programmet startar möts man av tillgång till alla de funktioner som vi har tagit fram 

för programmet. Det finns ett debugfönster till höger som skriver ut allt som händer. 

Vidare har man tillgång till knappar för att köra manuellt med kameran och även ett 

nödstopp. Slutligen finns knappar som bestämmer vad man vill att systemet ska göra. 

Först finner man Z-Calibration. 

 

 

Figur 5: Z-Calibration aktiverat 

 

Här kan man se centerboxen (den röda rektangeln) och ansiktet som uppfattas av 

kaskadfilen. Kameran sänks ner tills den röda rektangeln omsluter ansiktet. När det 

händer säger programmet att kameran är justerad och programmet forsätter i standby. 

Nästa steg i justeringsprocessen är att följa efter patienten när den förflyttar sig i sidled. 

För att uppnå detta klickar man på knappen Tracking som aktiverar det läget.  
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Figur 6: Trackingläge aktiverat 

 

Det fungerar nästan exakt likadant som Z-kalibrering men här är centerboxen på höjden 

eftersom vi inte vill tappa ansiktet i höjdled. Man ser också att boxen inte är helt 

centrerad, eftersom webbkameran inte sitter precis i mitten av röntgenkameran. Därför 

valdes en liten off-set för att själva röntgenkameran ska bli centrerad. 

 

När patienten är centrerad återstår det att rita ut ungefärliga organpositioner på 

patienten. Det ser ut på följande vis. 

 

 

Figur 7: Ungefärliga positioner aktiverat 
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Här ser man positionerna och en liten grön box som används som referenspunkt när 

man valt ett organ. Ansiktet ritas inte ut då det är överkroppen som är av intresse. 

När man bestämt sig för ett område att röntga klickar man på det. Kameran kör till den 

valda destinationen. Systemet är nu automatiskt positionerat och behöver endast 

finjusteras av en sjuksköterska för att vara redo för röntgen. 

 

5.2 Besvarande av frågeställning 

Nedan besvaras de frågeställningar som låg till grund för projektet.  

 

Går det att automatisera olika delar av röntgenprocessen med hjälp av datorseende? 

Genom användandet av OpenCV kan man utveckla ett nästan automatiskt system. Med 

nästan åsyftas det faktum att säkerheten och precisionen inte är hundra procent men vi ser 

en framtid för OpenCV i sjukvården. Många begränsningar ligger i dagens hårdvara och att 

det inte finns genuina sätt att känna igen specifika organ. Istället får man kringgå detta med 

andra lösningar, precis som i detta projektet. Ju mer datorseende används desto mer 

sofistikerat kan det bli och på så sätt ökar även möjligheterna för helautomatiska lösningar. 

Säkerheten är ett problem eftersom det inte går att lära in kameran precis alla objekt som 

kan tänkas vara i vägen för systemet. Därför behöver man fortfarande ha någon som är 

beredd på att manuellt stoppa kameran om en sådan situation uppstår (dödmansgrepp). 

 

Vilken precision kan uppnås på automatiseringen med dagens teknik och datorseende? 

Detta är en fråga som är väldigt svår att besvara. Det finns många faktorer som spelar stor 

roll för precision. Kvalitet på kameran, belysning i rummet och färg på kläder och 

omgivning spelar alla en stor roll i hur precist systemet är. Dessa är alla begränsningar som 

har stötts på gång på gång vid framtagande av prototypen. Återigen så kommer forskning 

inom området att öka precisionen markant men det finns många knep att tillgå för att få en 

relativt bra precision i dagsläget. Egentligen är det mest tid och resurser man är villig att 

lägga som sätter gränser. Med välutvecklade algoritmer och matematiska formler kan man 

ändå uppnå en relativt bra precision. Den stora frågan är egentligen om det är tillräckligt 

precist att användas som grund till en kommersiell produkt och med den kunskap vi besitter 

svarar vi nej. Det är helt enkelt för många frågetecken när det kommer till säkerhet. Man 

kan kombinera automatiska lösningar med manuella säkerhetsaspekter till exempel att 

någon alltid är bered på nödstopp (dödmansgrepp) och liknande. 
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Vad finns det för möjligheter och begränsningar vid användandet av open-source biblioteket 

OpenCV för automatisk positionering? 

För genuint igenkännande av olika kroppsdelar finns det inte tillräckligt med stöd i 

dagsläget. Begränsningar finns klart och tydligt där i form av ljusförhållanden och klädfärg 

som har stor inverkan på precision. Kaskaderna kan ibland även fånga upp andra saker i 

miljön som påminner om de objekt som letas efter. Till exempel om man letar efter ansikten 

så kan objekt som står i ett speciellt mönster uppfattas som ett sådant. Det bästa är om olika 

lösningar kombineras för att skapa ett halvautomatiskt system. Men att bara gå in och trycka 

på en knapp och sedan vara beredd för röntgen kräver ett väldigt stort arbete och resurser 

för att få fram. Open-source känner vi har en ljus framtid vid utvecklandet av olika smarta 

lösningar men det finns begränsningar. Dokumentation är en av de största nackdelarna med 

open-source. I OpenCV:s fall har den varit extremt undermålig. Stöter man på stora 

problem är det ganska svårt att felsöka med den dokumentation som finns att tillgå. Men när 

det funkar som det ska är det mycket imponerande att så sofistikerade bibliotek finns 

tillgängliga för vem som helst. I det specifika fallet automatisk positionering tror vi att 

OpenCV har en väldigt ljus framtid som egentligen bara begränsas av hur mycket resurser 

och tid företag är villiga att spendera på utveckling av smart programvara. 
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6 Diskussion 

Resultatet visar att datorseende är tillräckligt sofistikerat för att kunna integreras i andra 

system vilket innebär att prototypen kan utföra de uppgifter som önskades av den. Det finns 

en del brister i säkerhet och precision. Men eftersom projektet hade restriktioner på 

hjälpmedel och även hade en relativt kort utvecklingstid är resultatet trots det väldigt 

positivt. Här lades fokus på att lösa så många olika problem som möjligt inom tidsramen. 

Det gav den bästa generella överblicken. Ser man till resultatet är det lätt att dra slutsatsen 

att datorseende är något som är värt att investera i. Framtiden ser väldigt ljus ut för 

maskininlärning. Datorseende och maskininlärning har potential att förändra hur vi 

interagerar med maskiner, inte bara inom sjukvård och röntgen. Även inom säkerhet och 

andra områden där bilder eller video kan analyseras kan OpenCV redan användas till bra 

resultat. Nästa steg i framtagandet av helautomatiska system är att tillägna hela projekt åt att 

lösa det som här ansågs vara delproblem. Till exempel skulle man kunna lägga fokus på att 

enbart ta fram avståndsbedömning eller känna igen ett specifikt område på kroppen. Som 

första testomgång av OpenCV var det bra att utforska så många olika områden som möjligt 

för att ta reda på vad som faktiskt går att åstadkomma. Att visa att OpenCV är användbart 

och förhållandevis enkelt att sätta sig in i är ett väldigt lyckat första steg och bevisas av 

resultatet.  

 

Prototypen lägger grunden för att potentiellt kunna utvecklas till något mer avancerat. Men 

eftersom det också använder ett system med ungefärliga positioner måste stora delar skrivas 

om. Speciellt när det finns genuina igenkänningsmetoder för olika kroppsområden och 

organ. Dessutom måste en hel del säkerhetsåtgärder implementeras för att få en, ur ett 

säkerhetsperspektiv, godkänd produkt. Den kod som projektet resulterade i är därför bättre 

att använda för att komma igång med OpenCV. En startpunkt för en ny OpenCV-användare 

istället för något att vidareutveckla. Tanken var ändå aldrig att prototypen skulle kunna 

säljas direkt utan var tänkt att användas för att testa olika områden inom datorseende. I det 

avseendet fungerar den bra. Det finns därför även en del klara brister med den. Mer arbete 

hade behövts på att få till en precisare identifiering av huvud och överkropp. Lite 

omstrukturering av projektet samt klarare mål hade gjort mycket för att få ett stabilare 

resultat. Det hade också resulterat i en mycket smalare prototyp vilket inte nödvändigtvis 

var det som eftersöktes. Som tidigare nämnt hade det som bara ansågs vara delproblem i 

detta projektet kunnat ligga till grund för hela projekt. Det hade också hjälpt om det hade 

funnits tillgång till någon med en starkare bakgrund inom datorseende.  
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Det verkar tyvärr vara svårt att hitta i allmähet eftersom datorseende i skrivande stund är i 

ett tidigt skede. Detsamma gäller dokumentationen. Det kan ibland vara väldigt svårt att 

utnyttja OpenCV till fullo eftersom det är svårt att hitta dokumentation om vad alla 

funktioner gör. Allt detta bör man tänka på om man väljer att investera i datorseende.  

 

OpenCV och liknande programvarubibliotek har trots det en stor potential att spela en viktig 

roll i utveckling av automatiska lösningar. Som tidigare nämnt finns många 

applikationsområden för datorseende, framförallt inom sjukvården. Exempelvis skulle man 

kunna ta konceptet med att känna igen olika patientområden och organ ännu längre. Genom 

att lära datorn att leta efter specifika objekt kan den själv analysera röntgenbilderna direkt i 

jakt på olika sjukdomar. Det finns även en del problem som måste rättas till innan allt sköts 

automatiskt. OpenCV har till exempel svårt att urskilja distinkta egenskaper om 

kontrasterna mellan objekt och bakgrund är liten (vit klädsel mot vit bakgrund). Skulle man 

vilja utveckla halvautomatiska lösningar går det genom att till exempel sälja speciell, 

kontrastrik patientklädsel eller med markörer som fästs på patienten. Dessvärre tillkommer 

kostnader för båda produktion och försäljning som man kanske helst vill undvika.  

 

Prototypen visar ändå att OpenCV fungerar tillräckligt bra för att man skulle vilja investera 

i det. Med tanke på att OpenCV var helt nytt både för oss och för Arcoma så är resultatet 

mycket lovande och visar stort att datorseende både är användarvänligt och har ett stort 

användningsområde.  
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Bilagor 

Bilaga A - Flödesdiagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Övergripande programflöde 
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2. Trackmode 
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3. Höjdkalibrering 
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4. Autopositionering 
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Bilaga B - Klassdiagram 

 

 

5. Klassdiagram 
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