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Förord
Spannmål som skördas sent och under besvärliga förhållanden kan ibland bli
uppenbart missfärgad. För vissa spannmålsslag medför sådana färgfel att man
får avdrag på avräkningspriset. Bedömningen av eventuell missfärgning sker
idag subjektivt, genom en rent visuell jämförelse mot referensprover. Det finns
därför behov av ett mer objektivt system för att avgöra färg på spannmål. I
denna rapport redovisas resultaten från ett projekt där vi studerat möjligheterna
att erhålla relevanta färgvärden utifrån bilder tagna med konventionella digital-
kameror.

Projektet har initierats av forskningschef Lars Thylén vid JTI – Institutet för
jordbruks- och miljöteknik. Ansvarig för genomförandet av studierna har varit
forskningsledare Martin Sundberg vid JTI. Fram till september 2003 medverkade
forskare Nils Hannerz vid metodikutvecklingen av den digitala bildbehandlingen.

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Lantbruksforskning. Till alla
som på olika sätt bidragit till studiens genomförande framförs ett varmt tack.

Uppsala i april 2004

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Spannmål som skördas sent och under besvärliga förhållanden kan ibland bli
uppenbart missfärgad. För vissa spannmålsslag medför sådana färgfel att man
får avdrag på avräkningspriset. Bedömningen av eventuell missfärgning sker
idag subjektivt, genom en rent visuell jämförelse mot referensprover. De instru-
ment som idag finns för att mäta färg anses alltför dyra. Det finns därför behov
av ett billigt, enkelt och objektivt system för att avgöra färg på spannmål. Syftet
med föreliggande projekt var att undersöka möjligheterna att använda vanliga
digitalkameror för detta ändamål.

I studien användes en kolorimeter, Minolta Chroma Meter CR310, för att få
referensvärden mot vilka färger avlästa ur digitala bilder kunde relateras. För
att kunna göra detta räknades kolorimeterns tristimulusvärden om till färgvärden
i RGB-systemet. I studien begränsades analysen av mätdata till de röda och gröna
färgkomponenterna. Kolorimetern konstaterades ge stabila och repeterbara värden
vid färgmätning på prover av spannmål. Mätningar på havre visade att i miss-
färgade partier minskar intensiteten av såväl den röda som gröna färgkomponen-
ten, där minskningen står i proportion till graden av missfärgning. Utifrån dessa
mätningar gjordes en bedömning att den metod för färgmätning som ska används
inte bör ge större avvikelse jämfört med kolorimetervärden än ca ± 3 enheter i
RGB-systemet för värden på rött respektive grönt.

När det gäller digitalkameror utvecklades metodik dels för själva fotograferingen,
dels för att extrahera färgvärden ur den digitalt lagrade informationen. Tre kameror
med varierande upplösning och ålder användes vid fotograferingen av spannmål.
För att kunna kompensera för variationer i färgåtergivning var det nödvändigt
att fotografera spannmålsproven tillsammans med en vitreferens med kända färg-
värden.

Med de tre kamerorna togs en omfattande serie bilder av havrepartier med varier-
ande färg under relativt kontrollerade förhållanden i mörkrum. Utifrån denna bild-
serie utformades en ekvation för att utifrån extraherade färgvärden på spannmål
och vitreferens kunna beräkna motsvarande värden avlästa med kolorimetern.
Olikheter mellan de tre kamerorna som provades gjorde att en kameraberoende
konstant var nödvändig att inkludera i ekvationen. Med en av kamerorna kunde
färgvärden med acceptabel noggrannhet beräknas från dessa bilder. De övriga två
gav värden som ibland uppvisade väl stor avvikelse jämfört med de som uppmätts
med kolorimetern.

För den kamera som uppvisat mest stabila resultat validerades den framtagna
ekvationen och metodik genom fotografering av ytterligare havrepartier, samt
fotografering under mer komplexa ljusförhållanden än i huvudsak blixtljus. Det
sistnämnda gav resultat som uppvisade sämre överensstämmelse med kolorimeter-
värden än tidigare. Under vissa ljusförhållanden klarade inte heller kamerans
automatik att ge bilder med godtagbar exponering. Detta visar på behovet av
att ljusförhållanden vid fotograferingen måste kontrolleras så att omgivande ljus
skärmas av.

Kraven på kända kamerakonstanter, avskärmning av störande ljus samt den in-
stabilitet som påvisats med vissa kameror, gör det svårt att använda metoden i
syfte att bestämma grader av missfärgning i spannmål med önskad noggrannhet.
För användning i andra tillämpningar där man har större toleranser, skulle dock
metoden kunna vidareutvecklas.
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Summary
Grain that is harvested late in the season and under difficult conditions can some-
times become visibly discoloured. For certain grain species, this discolouring
will result in a reduction of payment on delivery. The assessment of eventual dis-
colouring is done today through subjective means, visual comparison of the grain
to reference samples. Instruments for colour determination currently available
are regarded as far too expensive to use. Therefore, a cheap, simple and objective
system is needed for colour assessment of grain. The objective of this project was
to investigate the possibilities of using ordinary digital cameras for this purpose.

In the study a colorimeter, Minolta Chroma Meter CR310, was used to obtain
reference values that could be related to the colours extracted from digital images.
In order to do this, the colorimeter tristimulus-values were recalculated to colour
values in the RGB-system. The analysis of measured data in this study was lim-
ited to the red and green colour-components. The colorimeter was established to
provide stable and repeatable colour-values for grain samples. Measurements on
oats showed that in discoloured lots, the intensity of the red as well as the green
colour-component decreased. This decrease was in proportion to the degree of
discolouring. Based on these measurements, it was estimated that the method for
colour assessment to be used should produce values within ± 3 units in the RGB-
system for red and green respectively when compared to colorimeter-values.

As for the digital cameras, methods were developed for image capturing as well
as for extraction of colour-values from the digitally stored information. Three
cameras with varying resolution and age were used for photographing the grain.
In order to compensate for variations in colour reproduction it was found neces-
sary to photograph the grain samples together with a reference-white with known
colour values.

The three cameras were used for an extensive series of images of oat-lots with
varying colour, taken under relatively controlled conditions in a darkroom. Based
on these images an equation was derived, in which the extracted colour-values for
grain and reference-white were used to calculate corresponding values measured
with the colorimeter. Due to differences between the three cameras tested, it was
necessary to include a camera dependent constant in the equation. With one of
the cameras, colour-values with acceptable accuracy could be calculated from its
images. The other two gave values that in some cases showed a rather large devia-
tion in comparison to those measured with the colorimeter.

The derived equation and method were validated for the camera that produced
the most stable results. This was done both by photographing additional oat-lots,
and by taking photos under more complex illumination than that attained with
flashlight as the primary light source. The latter validation produced results with
poorer correlations to colorimeter values than the former. Under certain light-
conditions the camera was unable to produce images with acceptable exposure.
This shows a need for controlled illumination when photographing so that sur-
rounding light is shielded off.

The requirements for known camera-constants, shielding of disturbing light
sources and the instability that have been shown with some cameras, makes it
difficult to use this method in order to determine degrees of discolouring of grain
with the desired precision. However, for use in other applications where the toler-
ances are greater, the method could be developed further.
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Bakgrund
Under år med besvärliga, framför allt fuktiga, förhållanden kan det redan på fält
ske en etablering och tillväxt av mögelsvampar i den otröskade spannmålen. Som
resultat av detta kan spannmålen mista sin gula färg och istället få en mer eller
mindre gråaktig ton beroende på svampangreppets omfattning. Det är i första
hand havre, men också korn, som under blöta höstar drabbas av missfärgning.
Inom handeln med spannmål betingar partier med färgfel ett lägre värde, vilket
fått som följd att lantbrukarna drabbas av prisavdrag vid leverans av havre och
korn som inte har acceptabel färg.

För att bedöma om färgen på spannmål som levereras är fullgod används idag
referensprover. Dessa tas ut från partier som levererats tidigare under säsongen,
och ska motsvara olika kvaliteter med avseende på färg. Förutom normal färg
som ger full betalning, används oftast två eller tre klasser som motsvarar olika
grad av missfärgning och därtill kopplade prisavdrag. Den lägsta klassen före-
kommer sällan och är så pass kraftigt missfärgad att den för en del uppköpare ut-
gör gränsen för vad man accepterar att ta emot. Som regel tar man ut nya referens-
prover varje säsong, eftersom en viss färgförändring kan äga rum om spannmålen
överlagras till nästa år.

Bedömningen av färg vid mottagningen sker genom att rent visuellt jämföra
färgen på referensproven med färgen på det parti som ska levereras. Denna sub-
jektiva bedömning är således helt avgörande för hur partiet ska klassas och om
det kommer att göras prisavdrag eller ej. Utfallet av bedömningen kan bli olika
bland annat beroende på rådande ljusförhållanden och vilken person som utför
bedömningen. Beroende på årsmånen kan man också bli tvungen att rucka lite
på bedömningen för att få in de mängder som man behöver. Inom handeln är
man medveten om bristerna med detta system, och skulle gärna använda ett mer
objektivt bedömningssystem. Instrument för att mäta färg finns, men dessa anses
idag vara alltför dyra för att kunna användas.

Det finns således ett behov av en billig, objektiv metod, där man enkelt och
snabbt kan utföra klassning av spannmålspartier med avseende på färg. Tanken
bakom föreliggande studie är att det kanske vore möjligt att använda vanliga
digitalkameror för att ta fram relevanta färgvärden. Allteftersom priset på digital-
kameror sjunkit har intresset för tekniken och inte minst försäljningen av kameror
ökat. Till detta kommer också den snabba utvecklingen av tekniken med inbyggd
kamerafunktion i mobiltelefoner, vilket innebär att man mycket snabbt och enkelt
kan ta och skicka digitala bilder.

Eftersom tekniken snart sagt är var mans egendom, skulle dess användning som
metod för färgbestämning kunna få en bredare användning än bara vid mottag-
ningsstationer för spannmål. En lantbrukare skulle redan på gården kunna avgöra
om ett parti av t.ex. grynhavre är så pass missfärgat att det vid försäljning skulle
rendera prisavdrag. Han kan då överväga alternativ användning av partiet, såsom
till exempel foder eller bränsle. En korrekt färgbedömning på gårdsnivå skulle
dessutom innebära minskade kostnader för transporter i det fall köparen inte
skulle acceptera spannmålens färg.
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Syfte
Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna att använda vanliga digital-
kameror för att objektivt kunna bestämma färg i spannmål. Detta innefattar bland
annat utveckling av lämpligt tillvägagångssätt för provpresentation och fotograf-
ering samt utveckling av metodik för att extrahera färger ur digitala bilder. Av-
sikten är att skapa klarhet i vilka betingelser som bör vara uppfyllda vid fotografer-
ingen och vilken tillförlitlighet och noggrannhet i färgbestämning som kan uppnås.

Genomförande
En kolorimeter, Minolta Chroma Meter CR310, användes för att få referensvärden
mot vilka färger avlästa ur digitala bilder kunde relateras. En fördel med detta in-
strument i jämförelse med många andra är att det mäter över en stor yta, en cirkel
med 50 mm diameter, bild 1.

Bild 1. Mäthuvudet på den använda kolorimetern har en mätöppning som är 50 mm.

Det använda instrumentet mäter enligt den så kallade tristimulusmetoden, där tre
sensorer mäter sammansättningen av det reflekterade ljuset på ett sätt som ska
motsvara receptionen av färg hos det mänskliga ögat. De härigenom uppmätta
tristimulusvärdena X, Y och Z kan användas för att numeriskt definiera en färg.

Det finns flera olika system (färgrymder) för att beskriva färger, där matematiska
samband kan användas för transformering mellan färgrymder. I denna studie har
RGB-systemet använts, där de tristimulusvärden som registrerats med kolori-
metern räknades om till detta system.

RGB (Röd Grön Blå) är ett färgkoordinatsystem som bygger på additiv färgbland-
ning, vilket innebär att rött, grönt och blått ljus adderas för att blanda nya färger.
Färgsystemet illustreras av en kub vars sidor har längden 255 (ibland används
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istället längden ett). Origo (0, 0, 0) representerar svart, medan motsatta hörnet
(255, 255, 255) representerar vitt. Längs den linje som förbinder dessa två punkter
ligger gråtoner. De tre axlarna representerar rött (255, 0, 0), grönt (0, 255, 0) och
blått (0, 0, 255), bild 2.

BlåSvart

VitGul

Röd

Grön

Magenta

Cyan

Bild 2. RGB-systemet med koordinaterna röd, grön och blå.

RGB-systemet används bland annat för att styra färgåtergivningen på bildskärmar,
och även i de bildbehandlingsprogram som medföljer digitalkameror. Det som
bygger upp färgen i varje pixel i en bild på en skärm eller från en digitalkamera
är intensiteten av R, G och B.

I växande grödor dominerar reflektionen av ljus inom det gröna våglängdsområdet
av det synliga spektrat. När en gröda mognar ändras bladpigment (klorofyll) och
cellstruktur så att reflektansen ökar med stigande våglängd, vilket innebär att
reflektionen är störst för gult-rött ljus och minst för blått ljus som har kortast våg-
längd. Att så är fallet även i spannmål visade sig redan i ett tidigt skede av detta
projekt. Den blå komponenten är således i detta sammanhang av underordnad
betydelse, varför bearbetning och analys av mätdata i det fortsatta arbetet begränsa-
des till de röda och gröna färgkomponenterna.

Metodik för färgmätning i spannmål med kolorimeter

Efter utprovning av olika mätningsförfarande, provexponering mm, fastställdes
så småningom följande metodik för mätning med kolorimetern. Spannmålsprovet
hälldes upp på ett plastfat med 18 cm diameter, så att tjockleken på spannmåls-
skiktet blev ca 2 cm. Därefter gjordes fem stycken registreringar runt ytterkanten
och en i centrum av skålen, vilket innebar att så gott som hela spannmålens ex-
ponerade yta mättes av. Medelvärdet av dessa sex mätningar räknas fram i mjuk-
varan till instrumentet och sparades tillsammans med statistiska data i dator.

I de inledande mätningarna gjordes ofta två eller tre mätningar enligt ovan på ett
och samma spannmålsparti, men där skålen tömts och ny spannmål fyllts på inför
varje mätning, så att andra kärnor exponerats för instrumentet. Resultaten från
dessa mätningar uppvisade en mycket god överensstämmelse sinsemellan. Med
tre mätningar på ett parti var variationen som regel mindre än ± 0,5 enheter i
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RGB-systemet. Detta visar att en mätning med den ovan beskrivna metodiken är
tillräcklig för att med god noggrannhet fastställa färgnyansen i spannmål.

Förutom i de försök som redovisas i nedanstående avsnitt, utfördes alla mätningar
med kolorimetern vid rumstemperatur och på lufttorr spannmål.

Inverkan av spannmålens vattenhalt och temperatur

I projektets inledningsfas undersöktes huruvida spannmålens vattenhalt och
temperatur kan påverka mätresultatet med kolorimetern. När det gäller vattenhalt
utfördes försök med ett parti vardera av havre, korn, vår- och höstvete. Mätningar
med tre upprepningar gjordes dels med lufttorr vara (13-15 % vattenhalt), dels
med sådan som fuktats upp till ca 20 % vattenhalt (höstvete 17 %). Resultaten
indikerar att spannmålen fick en svagt mörkare färgnyans vid den högre vatten-
halten. Förändringarna ökade med stigande våglängd, dvs de var minst för rött och
störst för blått. R-värdet minskade med mellan 0,9 och 1,8 enheter och G-värdet
med mellan 1,5 och 2,6 enheter. Förändringarna var störst i höstvetet.

Försök med temperaturinverkan utfördes på havre som hälldes upp på en torkplåt
och placerades i torkskåp vid 55-60 grader. Efter att spannmålen blivit genom-
varm utfördes kontinuerliga mätningar under avsvalningsfasen, vilket innebar ett
temperaturintervall från ca 47 °C ned till drygt 20 °C. Även här gjordes en mät-
ning genom att ta medelvärdet av sex registreringar fördelat över den exponerade
ytan. De sex mätpunkterna var desamma genom hela mätserien. I anslutning till
varje mätning dokumenterades provets aktuella temperatur med ett IR-instrument
(Raynger MX4, Raytek). Försöket visade att även temperaturen hade en viss
inverkan på mätresultatet. Från 47 till 23°C ökade R-värdet med 2,6 enheter och
G-värdet med 2,3 enheter. Större delen av denna förändring var dock att hänföra
till den övre delen av det undersökta temperaturintervallet; mellan 30 och 23°C
var förändringen i såväl rött som grönt mindre än 1 enhet i RGB-skalan.

En viss inverkan av såväl provets vattenhalt som temperatur på kolorimetermät-
ningarna har således konstaterats. Variationerna är dock såpass små att man kan
bortse från dem så länge mätningarna utförs på normalt lagringstorr och rums-
tempererad spannmål.

Resultat från mätningar med kolorimeter

Mätningarna med kolorimetern syftade, som tidigare nämnts, till att ta fram
referensvärden på olika spannmålspartiers färg. I första hand undersöktes havre,
men mätningar gjordes även på andra spannmålsslag.

Fjorton havrepartier bestående av olika sorter och med varierande ålder samlades
in. Det starkaste önskemålet vid insamlandet var emellertid att få partier med
varierande färg, från gyllengul till kraftigt missfärgad. Sex stycken prover med
i olika grad missfärgad havre erhölls från laboratorier inom spannmålshandeln.
Dessa prover var från partier där prisavdrag för missfärgning gjorts vid leverans
till mottagningsstationen. Två partier med mycket kraftig missfärgning, från det
ur skörde- och kvalitetssynpunkt besvärliga året 2001, kunde också inkluderas i
undersökningen. Därutöver ingick partier med havre utan egentlig missfärgning.
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Resultaten från mätningarna på havre illustreras i bild 3, där uppmätta värden för
rött och grönt plottats mot varandra. Av bilden framgår att färgnyanserna för de
undersökta havrepartierna i princip ligger på en rät linje, där de gulaste partierna
ligger i övre högra hörnet och de mest missfärgade nere till vänster. Detta visar
att en missfärgning ger en minskning av värdet på såväl rött som grönt, samtidigt
som dessa minskningar står i proportion till varandra. Av linjens lutning framgår
att förändringen av den röda färgkomponenten är kraftigare än den gröna, som i
sin tur förändras snabbare än blått (redovisas inte här).

115

120

125

130

135

140

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

R

G

Bild 3. Med kolorimeter registrerade värden på rött (R) och grönt (G) i olika havrepartier.
Partier markerade med en cirkel är sådana som fått prisavdrag för färgfel vid leverans
till mottagningsstation. Ännu kraftigare missfärgade var de partier som representeras av
de två kryssen nere till vänster. De fem proven i övre högra hörnet har visuellt bedömts
vara utan färgfel. Det skuggade området indikerar var gränsen mellan missfärgad och ej
missfärgad havre bedömts ligga. Partiet som representeras av krysset strax under detta
område har inte utsatts för någon leveransbedömning vid mottagningsstation, men efter
försäljning till en hästägare inkom klagomål till försäljaren efter att man vid analys av
partiet påvisat en stor mängd fältsvampar.

Resultaten från de mätningar som gjorts på övriga spannmålsslag återges i bild 4.
Alla dessa prover upplevdes för ögat som normalfärgade. Liksom för havre kan
man se att variationen i färgnyans som uppmätts för respektive spannmålsslag
även här ganska väl följer en rät linje. På samma sätt som för havre var föränd-
ringen av den röda färgkomponenten proportionellt större än den gröna.

Förutom att de genomförda mätningarna visar hur färgvärdena för havre förändras
vid missfärgning, ger de också en uppfattning om vilken variation i färg som finns
för de undersökta spannmålsslagen i normalkvalitet. Däremot framgår inte direkt
vilket krav på noggrannhet som behövs för att med tillräcklig precision kunna
särskilja missfärgad spannmål från frisk. En bedömning gjord utifrån de erhållna
resultaten med havre (bild 3), är emellertid att den metod för färgmätning som ska
används inte bör ge en avvikelse på mer än ca ± 3 enheter för värden på R respek-
tive G jämfört med kolorimetervärden.
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Bild 4. Kolorimetervärden för rött (R) och grönt (G) i korn, höstvete och vårvete.

Metodik digitalkamera

I projektet har följande tre digitalkameror använts i varierande omfattning:

1. Kodak DC210; 1 Megapixel
2. Sony Cybershot DSC-85; 4,1 Megapixel
3. Sony FD Mavica MVC- FD75; 0,3 Megapixel

Den sistnämnda kameran var av äldre typ där bilderna lagrades på diskett. Med
de två övriga överfördes data via kabel direkt till dator. Alla tre kamerorna var
försedda med inbyggd blixt.

Vid utprovningen av lämplig metodik visade det sig att det inte var framkomligt
att fotografera enbart spannmålsprovet. För att skapa möjligheter att kompensera
för de variationer i färgåtergivning som kan uppstå på grund av olikheter mellan
kameror, belysningsförhållanden etc., behövs någon slags vitreferens med kända
färgdata. All fotografering gjordes därför med spannmålsprovet placerat på vitt
kontorspapper, så att både prov och vitreferens fanns med på en och samma bild.
Färgen på papperet bestämdes med kolorimetern i anslutning till varje fotografer-
ingstillfälle. Som provbehållare för spannmålen användes samma plastfat som
vid mätning med kolorimetern, bild 5.

Färganalysen av de digitala bilderna utfördes med hjälp av programvaran IMAQ
Vision Builder™ (National Instruments). I detta program kan avgränsade areor i
bilden definieras och läsas av. Programmet beräknar och sammanställer intensi-
tetsnivån (0-255) av rött, grönt och blått (R, G, B) för varje pixel i den yta som
definierats. I den fortsatta bearbetningen användes det av programmet beräknade
medelvärdet på intensiteten för respektive färgkomponent.

Med programvaran extraherades dels färgen för spannmålen, dels för den vita
pappersytan. Den vita ytan på papperet avlästes vid den tidiga bearbetningen i en
kvadrat lagd vid sidan av provskålen. Det visades dock senare att fotoblixten gav
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en tämligen ojämn ljusspridning, framför allt i sidled, vilket innebar att detta sätt
att läsa av den vita ytan inte var den bästa. För att få en vit yta som belysts på
ett likartat sätt som provet, gjordes istället avläsningen av vitytan i en cirkelring
utplacerad runt om provskålen. För tidigare analyserade bilder togs korrigerade
värden för vitytan fram med den nya metoden.

Bild 5. Spannmålsprov på vitt kontorspapper.

Försöksserie som underlag för beräknings-
modell
För att få en uppfattning om möjligheterna att korrelera de färgvärden som
extraherats ur bilder till dem som uppmätts med kolorimetern, samt hur olika
faktorer påverkar dessa möjligheter, togs en omfattande serie bilder med de tre
kamerorna monterade på stativ i ett mörkrum. Fyra havrepartier med varierande
färgnyans fotograferades. Av dessa var ett parti mycket gult, ett var något miss-
färgat och två var kraftigt missfärgade. Olika bildbelysning och fotograferings-
avstånd provades enligt schemat i tabell 1. Vid 164 cm avstånd fotograferades
dock endast två av havrepartierna, det utan färgfel och ett av de med kraftig
missfärgning. För varje uppställning togs tre bilder i följd (tre upprepningar),
vilket gav totalt 72 bilder i försöksserien.

Tabell 1. Uppläggning av försöksserie med de tre digitalkamerorna.

90 cm avstånd 164 cm avstånd

Belysning Enbart blixt Blixt + taklampor Blixt + taklampor

Kodak 210 X X
Sony C X X X
Sony M X X



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

16

Den aktuella takbelysningen i mörkrummet utgjordes av två stycken glödlamps-
armaturer. Även om dessa hade liten ljusstyrka i förhållande till en kamerablixt,
kan man visuellt se en tydlig skillnad i färgton mellan bilder som tagits med och
utan taklamporna tända. Detta framgår också av de RGB-värden som extraherats
fram ur bilderna.

Resultat

Olika ansatser provades för att ur extraherade färgvärden från bilder beräkna
motsvarande värden avlästa med kolorimetern. Den algoritm som därefter
användes för detta ändamål var följande:

RM= KR ∗  (RC + PRM – PRC)

där:
RM = Provets R-värde med Minolta kolorimeter
RC   = Provets R-värde med digitalkamera
PRM = R-värde för vitt referenspapper med Minolta kolorimeter
PRC = R-värde för vitt referenspapper med digitalkamera
KR  = Kamerakonstant för rött (se nedan)

Samma modell användes även för den gröna färgkomponenten (G).

Utifrån gjorda mätningar med kolorimetern och avläsningar från digitalbilderna
räknades kamerakonstanter (K) för R och G fram i samtliga 72 bilder. Det fram-
kom att värdet på K skilde mellan kamerorna, däremot fanns ingen systematisk
skillnad med avseende på de övriga parametrar (avstånd och belysning) som
ingått i försöksserien. Medelvärden för de erhållna kamerakonstanterna återfinns
i tabell 2.

Tabell 2. Medelvärden på kamerakonstanter K för rött och grönt med respektive kamera
(samtliga bilder).

Kamera R G

Kodak 210 0,887 0,896
Sony C 0,828 0,853
Sony M 0,801 0,783

I de tre upprepningarna av bilder som tagits på ett och samma prov, var intensi-
teten av såväl rött som grönt inte konstant utan uppvisade en variation som ibland
var relativt stor. Detta visar att det fanns en variation i det ljus som kamerablixten
gav. Den framtagna algoritmen klarade emellertid i de flesta fall att korrigera för
denna variation, med beräknade R och G-värden som var likartade för de tre upp-
repningarna.

I bild 6 återges grafiskt överensstämmelsen mellan de med kolorimetern uppmätta
och alla de från bilder beräknade intensitetsvärdena av rött och grönt, när medel-
värden för kamerakonstanter enligt tabell 2 använts. I diagrammen har även linjer
lagts in för en avvikelse på ± 3 enheter i RGB-skalan, vilket som tidigare nämnts
bedömts som önskvärd precision.
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Bild 6. Uppmätta och beräknade intensiteter av rött och grönt för samtliga bilder i försöks-
serien med de tre kamerorna. I respektive färg återfinns den normalfärgade havren längst
till höger och de missfärgade partierna åt vänster. De streckade linjerna som är inlagda
avser en avvikelse på tre enheter i RGB-skalan.
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Av graferna framgår att de beräknade värdena för Kodakkameran överlag upp-
visade bättre överensstämmelse med uppmätta värden än de två andra kamerorna.
Endast i två fall var avvikelsen större än tre enheter, vilket motsvarar ca fyra
procent av samtliga beräknade värden. Motsvarande procentsats var 28 procent
för Sony Cyber och 25 procent för Sony Mavic. Med båda dessa kameror erhölls
den kraftigaste avvikelsen (alltför låga värden av både rött och grönt) för det ej
missfärgade havrepartiet vid 164 cm fotograferingsavstånd. För det andra, miss-
färgade havrepartiet som fotograferats på detta avstånd blev emellertid överens-
stämmelsen mycket god. Detta visar att det inte var det ökade fotograferings-
avståndet i sig som medfört sämre korrelation. Någon förklaring till den dåliga
överensstämmelsen för det ena av partierna har dock ej kunnat fastställas.

Medelfelen för de beräknade värdena uttryckt i form av RMSE (Root Mean
Square Error) finns sammanställda i tabell 3. Här framgår för det första att av-
vikelsen i rött var större än i grönt för alla tre kamerorna. Man ser dessutom att
de båda Sonykamerorna gett ett betydligt större medelfel än Kodakkameran, detta
för såväl rött som grönt.

Tabell 3. RMSE för Rött och Grönt med de olika kamerorna.

Kamera R G

Kodak 210 1,7 1,5
Sony C 4,0 2,4
Sony M 3,7 2,2

Den stora andelen avvikande värden med Sony Cyber och för Sony Mavic, antyder
att det finns svårigheter med generell användning av digitalkameror för att kunna
ta fram stabila och tillförlitliga färgvärden.

Förutom överensstämmelsen med kolorimetervärden enligt vad som redovisats
ovan, är det också av intresse att granska vilken repeterbarhet som erhållits i de
tre bilderna som tagits i en följd på en och samma uppställning. I bild 7 återges
grafiskt vilken variation i beräknade värden för rött och grönt som de tre bilderna
av varje havreparti gett, där medelvärdet för varje parti och kamera lagts på noll-
axeln. Observera att bilderna således inte visar någonting om vilken överens-
stämmelse som erhållits med uppmätta kolorimetervärden. Man ser att det finns
en relativt stor variation i spridning. Ibland har de tre bilderna gett mycket lik-
artade värden och ibland mer varierande. Dock ligger spridningen genomgående
inom ± 2 enheter från medelvärdet. I rött gav Sony Mavic det generellt sett
jämnaste resultatet, medan Sony Cyber gav något större spridning än de andra
två kamerorna i grönt.
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Bild 7. Spridning på beräknade intensitetsvärden för de tre upprepningarna (bilderna)
på en och samma uppställning. Varje kryss på den vertikala axeln representerar en bild.
Nollaxeln skär medelvärdet för varje trippel.

Validering
Eftersom de två Sonykamerorna redan vid modellframtagningen enligt föregående
avsnitt bedömts ge ett alltför varierande resultat, utfördes inte något fortsatt arbete
med dessa. Däremot gjordes validering och ytterligare försök med Kodakkameran
eftersom den uppvisat stabilare resultat.
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Andra havrepartier

Med samma metodik som tidigare användes Kodakkameran för fotografering
av ytterligare sex havrepartier som inte använts vid framtagningen av modellen.
Fem av dessa partier var levererade från spannmålsmottagningar och var sådana
som fått prisavdrag på grund av missfärgning. Det sjätte partiet var inte dokumen-
terat missfärgat, men hade efter försäljning reklamerats på grund av tveksam
hygienisk kvalitet, se även texten till bild 3. Sålunda kan alla dessa partier betrak-
tas vara mer eller mindre missfärgade. Fotograferingen gjordes i mörkrum med
kameran monterad på stativ (90 cm avstånd) och enbart kamerans blixt som
belysningskälla. På varje parti togs två på varandra följande bilder.

Färgerna extraherades på samma sätt som tidigare, och värden på rött och grönt
beräknades med den framtagna modellen och aktuella kamerakonstanter.

Resultaten visade överlag god korrelation mellan beräknade och uppmätta värden,
bild 8. Med endast ett undantag låg de beräknade värdena med en avvikelse som
var större än tre enheter i RGB-skalan. Medelfelet (RSME) var 1,8 för såväl rött
som grönt.
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Bild 8. Validering av framtagen modell för Kodakkameran på sex havrepartier.
De streckade linjerna visar en avvikelse på tre enheter i RGB-skalan.

Tidigare analyserade havrepartier

För att undersöka repeterbarheten med metoden togs nya bilder på fem av
de tidigare fotograferade havrepartierna. Även här gjordes fotograferingen i
mörkrum med stativ (90 cm avstånd) och enbart kamerans blixt som ljuskälla.
Varje parti fotograferades två gånger i följd.
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Bild 9. Validering av framtagen modell för Kodakkameran på fem tidigare analyserade
havrepartier. De streckade linjerna visar en avvikelse på tre enheter i RGB-skalan.

Resultaten illustreras i bild 9. Man kan notera att för de två ljusaste havrepartierna
blev de beräknade värdena för rött något låga, med en avvikelse på fyra enheter i
förhållande till de som uppmätts med kolorimetern. Man kan också se att de beräk-
nade värdena i grönt för de två mörkaste partierna ligger något högt, med en av-
vikelse på cirka tre enheter. Medelfelet (RSME) var 2,4 för rött och 1,8 för grönt.

Olika ljusförhållanden och fotograferingsvinkel

Denna bildserie togs för att undersöka hur metoden fungerade vid annan belys-
ning än enbart med kamerans blixt, samt om vinkeln vid fotograferingen påverkar
de färgintensiteter som extraheras från bilderna. Två havrepartier med olika färg-
nyans användes för detta, ett mycket gult och ett missfärgat. Fotograferingen
skedde här på frihand och med två upprepningar för varje uppställning.

Varje prov fotograferades på en knapp meters avstånd, dels med provet i svagt
solljus (inomhus), dels i rum med två lysrörsarmaturer samt dagsljusinfall från
fönster. I båda fallen var även kamerans blixt aktiverad. I varje uppställning togs
bilder både rakt uppifrån (90 grader i förhållande till horisontalplanet) och något
snett uppifrån (ca 60 grader i förhållande till horisontalplanet).

Samtliga de bilder som togs i solljus blev mycket kraftigt överexponerade. Uppen-
barligen klarade inte kamerans automatik att hantera ljusförhållandena i kombina-
tion med motivet. Eftersom överexponeringen medförde en mycket liten skillnad i
R och G-värden mellan det vita referenspapperet och själva provet, gav heller inte
den använda modellen några rimliga resultat. Å andra sidan blev en bild som togs
utan blixt kraftigt underexponerad. Inte heller i detta fall gav modellen ett godtag-
bart resultat. Även om avvikelsen för den gröna färgkomponenten bara var en
enhet i RGB-skalan, var avvikelsen i rött hela 20 enheter.
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De bilder som tagits i kombinerat ljus från lysrör, dagsljus samt blixt gav överlag
för höga beräknade värden förutom för prov 2 i grönt där de blev något lägre,
bild 10. Av bilden framgår också att fotovinkeln inte märkbart påverkade resul-
tatet. För fyra av de sexton beräknade värdena var avvikelsen från uppmätta
värden större än tre enheter. Detta motsvarar 25 procent, vilket är en betydligt
högre frekvens än vad som tidigare konstaterats med denna kamera. Medelfelet
(RSME) beräknades här till 3,3 för rött och 1,9 för grönt.

Det ska dock i sammanhanget påpekas att på grund av skuggor runt provskålen,
i första hand från de båda takarmaturerna, var det för dessa bilder nödvändigt att
förskjuta cirkelringen för avläsning av vitytan längre ut från provskålen än vad
som varit fallet vid fotografering i enbart blixtljus.
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Bild 10. Beräknade (staplar) och uppmätta (horisentaella linjer) värden för havre som
fotograferats med 90 respektive 60 graders vinkelfrån horisontalplanet. Höjden på de
vertkala felstaplarna mosvarar tre enheter på RGB-skalan.

På det ljusa havrepartiet (prov 1) togs även två kort i 90 graders vinkel utan blixt-
ljus, men i övrigt samma förhållanden. Detta gav beräknade värden som var för
låga i rött och för höga i grönt, tabell 4.

Tabell 4. Avvikelser för beräknade värden av rött och grönt för bilder tagna utan blixt.

Rött Grönt

Prov 1, bild 1 -3,4 4,6

Prov 1, bild 2 -2,7 5,7
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Diskussion
Intentionen med detta projekt var att utveckla en metodik för att ur den från
digitalkameror lagrade bildinformationen kunna ta fram färgvärden från foto-
graferade spannmålspartier. Tanken var att man utan större arrangemang skulle
kunna ta en bild på aktuellt spannmålsparti, eller på ett mindre prov från detta,
tanka ur bildinformationen till dator och sedan med lämplig programvara få fram
numeriska värden på spannmålens färg. Programvaran skulle antingen kunna
finnas i den egna datorn eller i någon extern dator dit bildinformationen skickas
digitalt. De erhållna färgvärdena beskriver spannmålens färgkvalitet och kan för
lantbrukaren utgöra beslutsunderlag för hur partiet ska användas, genom att till
exempel jämföra med motsvarande värden som anger en uppköpares betalnings-
kriterier.

I studierna framkom ett tydligt krav på att fotograferingen av ett spannmålsparti
måste ske tillsammans med en vitreferens med kända färgdata. För enkelhetens
skull användes i denna studie vanligt vitt kontorspapper som vitreferens. Vid
en praktisk användning av metoden krävs det en mer oöm samt färgbeständig
referens med kända färgdata. Eftersom färgreferenser används inom andra
branscher skulle dock detta krav inte behöva utgöra något praktiskt hinder för
metodens tillämpning. Det ska i detta sammanhang påpekas att även den kolori-
meter som användes i studien ska kalibreras med en medföljande vitreferens inför
varje mätomgång.

Att kamerakonstanterna varierade för de tre kamerorna visar att olika kameror
uppfattar (lagrar) färger olika. Detta kan bero bland annat optik, blixtaggregat och
vilken typ av sensorer kameran är utrustad med. Moderna, avancerade kameror
kan också ha inbyggda funktioner för att kompensera för olika ljusförhållanden,
vilket innebär att bilden på något sätt modifieras innan lagring. Hur denna kom-
pensation sker är dock svårt att få kännedom om, och varierar dessutom mellan
olika fabrikat och modeller.

Av studien framkom att konstanterna inte var desamma för olika kameramodeller.
Att man har en kameraberoende faktor för att med den framtagna beräknings-
modellen kunna ta fram färgvärden ur en digital bild är naturligtvis en stor nack-
del, och innebär att kamerakonstanterna för just den kamera som ska användas
måste vara kända. Man kan dock inte ta för givet att kamerakonstanterna är de-
samma för två kameror av samma modell, eftersom en viss grad av individualitet
kan förekomma. Vi vet heller inte om konstanterna förändras med kamerans ålder,
beroende på t.ex. smuts/slitage på optik och blixtaggregat.

Fotografering i mörkrum med kameran monterad på stativ innebär att man arbetar
under kontrollerade och gynnsamma förhållanden. Många av bilderna togs dess-
utom helt utan andra ljuskällor än själva kamerablixten. Trots detta uppvisade
resultaten för de två Sonykamerorna ibland väl stora avvikelser jämfört med de
värden som uppmätts med kolorimetern. Någon generell förklaring till detta, och
varför Kodakkameran gav bättre överensstämmelse, har inte kunnat fastställas.
Man kan dock konstatera att det inte fanns något samband mellan kamerans upp-
lösning (antal pixel) och hur väl de beräknade värdena korrelerade till kolori-
metern.
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I den första bildserien tagen i mörkrum, påvisades ofta en icke oväsentlig varia-
tion i färgintensitet mellan de tre direkt efter varandra tagna bilderna. Eftersom
en förändring i intensitet påverkade både spannmål och vitreferens åt samma håll,
klarade emellertid den framtagna modellen relativt bra att hantera denna variation.
För alla kameror höll sig avvikelsen från medelvärdet för tre bilder inom ± 2
enheter i RGB-systemet. Även om detta ”mätfel” är relativt litet, kommer det att
adderas till en eventuell felaktig nivå om man bara tar en bild.

Under mer komplexa ljusförhållanden än enbart blixtbelysning i mörkrum, erhölls
med Kodakkameran sämre överensstämmelse med kolorimetervärden. Med sido-
infallande ljus från takarmaturer och fönster erhölls beräknade värden som över-
lag var något för höga. En förklaring till detta kan vara att det sidoinfallande ljuset
kompletterat blixten på ett sätt som lättat upp en del skuggor i spannmålen. Även
andra bilder som tagits under andra ljusförhållanden än enbart kamerablixt upp-
visade sämre korrelation, och ibland klarade inte heller kameran att exponera
bilderna tillfredsställande. Detta visar på behovet av att ljusförhållanden vid foto-
graferingen måste kontrolleras så att omgivande ljus skärmas av.

Sammantaget visar resultaten från studien på svårigheter med en generell använd-
ning av digitalkameror, där man på ett enkelt sätt kan ta fram stabila och tillförlit-
liga färgvärden. Förutom att kamerakonstanterna för just den kamera som ska an-
vändas måste vara kända, finns också en variation mellan kameror med avseende på
hur väl de beräknade värdenas överensstämmer med kolorimetervärden. I studien
har i vissa fall oacceptabelt stor avvikelse noteras för att metoden ska kunna an-
vändas för gradering av missfärgning i spannmål. För användning i andra tillämp-
ningar där man har större toleranser, skulle dock metoden kunna vidareutvecklas.

Slutsatser
Den i studien använda kolorimetern kunde med god noggrannhet och repeterbar-
het mäta färgen på spannmål.

I missfärgade partier av havre minskar intensiteten av såväl den röda som gröna
färgkomponenten, där minskningen står i proportion till graden av missfärgning.

För att kunna extrahera relevanta färgvärden ur en digital bild på spannmål måste
fotograferingen ske tillsammans med en vitreferens med kända färgdata.

I den modell som tagits fram för att beräkna färgvärden ur digitala bilder ingår
konstanter, vars värden är beroende av vilken kamera som används.

Med en av de tre provade kamerorna kunde färgvärden med acceptabel noggrann-
het tas fram ur bilder som tagits med blixtbelysning i mörkrum.

Annat infallande ljus (sol, dagsljus, lysrör) vid fotograferingen medförde sämre
överensstämmelse med kolorimetervärden.

Kraven på kända kamerakonstanter, avskärmning av störande ljus samt den in-
stabilitet som påvisats med vissa kameror, gör det svårt att använda metoden i
syfte att bestämma grader av missfärgning i spannmål med önskad noggrannhet.
För användning i andra tillämpningar där man har större toleranser, skulle dock
metoden kunna vidareutvecklas.





JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik...
... är ett industriforskningsinstitut som forskar, utvecklar och informerar inom
områdena jordbruks- och miljöteknik. Vårt arbete ska ge dig bättre beslutsunderlag,
stärkt konkurrenskraft och klokare hushållning med naturresurserna.

Vill du få fortlöpande information om aktuell verksamhet och nya publikationer
från JTI?

Varje vecka skickar vi ut aktuella webbnotiser om aktuell forskning och utveckling,
gå in på www.jti.slu.se för att anmäla dig (tjänsten är gratis).

Det tryckta nyhetsbrevet Axplock från JTI tar främst upp ämnen som rör lantbruk
och industri, kommer ut tre gånger per år och är gratis.

Du kan också prenumerera på JTI-informerar, som kortfattat beskriver ny teknik,
nya rön och nya metoder inom jordbruk och miljö.

Vill du fördjupa dig ytterligare finns JTI-rapporterna, som är vetenskapliga
sammanställningar över olika projekt.

JTI-rapporterna och JTI-informerar kan du beställa som lösnummer från JTI eller
hämtar hem gratis som pdf-filer från vår webbplats. Där hittar du också aktuella
prislistor m.m.

För trycksaksbeställningar, prenumerationsärenden m.m.,
kontakta vår publikationstjänst (SLU Service Publikationer):

tfn 018 - 67 11 00, fax 018 - 67 35 00
e-post: bestallning@jti.slu.se


